DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 102

Kraków, dnia 12 lutego 2008 r.
TREŒÆ:
Poz.:

Str.

UCHWA£A RADY GMINY:
728 — Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pêkowicka - Glogera". . . . . . . . . . . 3 145

728
Uchwa³a Nr XXXII/424/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pêkowicka - Glogera".
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póŸn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pêkowicka - Glogera", zwany dalej planem,
stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa, uchwalonym uchwa³¹ NR XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.

3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y;
4) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y.
3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz okreœlenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tych terenów, okreœlone s¹ w postaci:
1) przepisów ogólnych zawartych w Rozdziale II uchwa³y,
odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem;
2) przepisów szczegó³owych, zawartych w Rozdziale III
uchwa³y, odnosz¹cych siê do przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy;
3) rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ okreœlonych w § 4.
4. Ustalenia okreœlone w ust. 3 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§3

Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne
§2
1. Uchwa³¹ objêty jest obszar miasta Krakowa o powierzchni
96,18 ha, okreœlony granicami na rysunku planu zgodnie
z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y Nr LXXIII/712/05 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ograniczony:
- od pó³nocy - granic¹ miasta Krakowa,
- od wschodu - przebiegiem cieku wodnego dawnej M³ynówki w rejonie doliny Pr¹dnika,
- od po³udnia - obszarem kolejowym,
- od zachodu - projektowanym przed³u¿eniem ul. Weissa.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) rysunek planu - bêd¹cy ustaleniami planu, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 3 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;
2) rysunki infrastruktury technicznej, dotycz¹ce ogólnych zasad rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹czniki Nr 2 i Nr 3 do uchwa³y;

1. Ilekroæ w uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
o ile z treœci przepisu nie wynika inaczej;
2) planie- nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek
planu;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzn¹ czêœæ
planu, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, wyra¿on¹ na
mapie zasadniczej w skali 1: 2000;
4) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako
przewa¿aj¹ce na danym terenie i na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;
5) dopuszczalnym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warunkach
okreœlonych w ustaleniach tekstu planu;
6) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, g³ównie z zakresu
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oœwiaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, kultury, kultu religijnego, administracji publicznej,
³¹cznoœci, ochrony zdrowia itp.;
7) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi s³u¿¹ce bezpoœrednio zaspokojeniu potrzeb ludnoœci,
szczególnie w takim zakresie jak : handel, rzemios³o, gastronomia, obs³uga bankowa, us³ugi zdrowotne, sportoworekreacyjne oraz rozrywkowe itp.;
8) dzia³ce budowlanej- nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹
czêœæ gruntu spe³niaj¹c¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) po³o¿enie w terenie przeznaczonym w ustaleniach
planu pod zabudowê,
b) wielkoœæ zgodn¹ z ustaleniami planu,
c) dostêp do drogi publicznej w sposób bezpoœredni lub
poprzez drogi nie bêd¹ce drogami publicznymi (ulice
wewnêtrzne) oraz ustanowione s³u¿ebnoœci dojazdu
- zgodnie z przepisami odrêbnymi,
d) mo¿liwoœæ realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) zgodnie z przepisami odrêbnymi;
9) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynków lokalizowanych na dzia³ce budowlanej lub terenie, do powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki budowlanej lub terenu;
10) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której wymaga siê obowi¹zkowo usytuowania
elewacji budynku w projekcie zagospodarowania dzia³ki budowlanej lub terenu;
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
linie , poza któr¹ nie mo¿na wyjœæ z zabudow¹ w projekcie
zagospodarowania dzia³ki budowlanej lub terenu;
12) dojazdach - nale¿y przez to rozumieæ drogi wewnêtrzne
i s³u¿ebne przejazdy, nie wydzielone na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi, zapewniaj¹ce dostêpnoœæ
budynków i urz¹dzeñ;
13) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czêœæ obszaru planu wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczon¹ symbolem literowym (o ile z treœci uchwa³y nie wynika inaczej).
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.
Rozdzia³ II
Przepisy ogólne odnosz¹ce siê
do ca³ego obszaru objêtego planem
§4
Okreœla siê obowi¹zuj¹c¹ treœæ ustaleñ rysunku planu:
1) granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce zarazem liniami
rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) symbole oznaczeñ poszczególnych terenów o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których ustalenia zapisano w Rozdziale III w odpowiednim paragrafie niniejszego tekstu a mianowicie:
a) przeznaczenie terenów:
- MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§ 7),
- MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci (§ 8),
- MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci (§ 9),
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- MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (§ 10),
- U1 - tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z programem mieszkalnym tworz¹ce centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹ce us³ugi publiczne i komercyjne (§ 11),
- U2 - tereny zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym (§12),
- IT - teren infrastruktury technicznej - stacja radiolokacyjna (§ 13),
- KS - tereny wydzielonych parkingów ogólnodostêpnych (§ 14),
- ZC - teren cmentarza (§15),
- US - teren publicznych urz¹dzeñ sportu i rekreacji (§ 16),
- Z - tereny zieleni nieurz¹dzonej (§17),
- ZP - tereny zieleni urz¹dzonej (§ 18),
- WS - teren wód powierzchniowych œródl¹dowych (§ 19),
- KP - teren urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej - pêtla autobusowa (§ 20),
- KDZ - tereny dróg publicznych - ulice zbiorcze (§ 21),
- KDL - tereny dróg publicznych - ulice lokalne (§ 21),
- KDD - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe (§ 21),
- KDX - tereny dróg publicznych - ulice pieszo-jezdne (§ 21),
- KDW - tereny dróg nie bêd¹cych drogami publicznymi
- ulice wewnêtrzne (§ 22),
- KX - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹ (§ 23),
b) symbole cyfrowe przed oznaczeniem literowym okreœlaj¹ kolejne tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi w ramach danego przeznaczenia terenu;
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) ci¹gi kszta³towania pierzei us³ugowych;
7) granica strefy ochronnej terenu zamkniêtego;
8) tereny ochrony œrodowiska kulturowego - stanowiska archeologiczne okreœlone wg kart ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków;
9) planowana podstawowa trasa rowerowa wg "Studium
systemu podstawowych tras rowerowych w Krakowie";
10) strefy techniczne i ochronne od magistralnych sieci infrastruktury technicznej (linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia - 110kV).
§5
1. Ustala siê ogólne zasady zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem, okreœlone w ust. 2,
3, 4 , 5, 6. Pozosta³e zasady odnosz¹ce siê do zagospodarowania poszczególnych terenów okreœlono w Rozdziale III.
2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego oraz kszta³towania przestrzeni publicznej na obszarze objêtym planem ustala siê:
1) prowadzenie g³ównych osi kompozycji uk³adu przestrzennego w rejonach najwiêkszych koncentracji planowanego zainwestowania kubaturowego a mianowicie:
a) na kierunku N-S wzd³u¿ planowanego ci¹gu ulic dojazdowych prowadzonych od skrzy¿owania ul. Pêkowickiej i ul. Wiarusa w kierunku po³udniowowschodnim a nastêpnie po³udniowym do planowanego przystanku obs³ugi pasa¿erskiej PKP,
b) na kierunku W-Z wzd³u¿ ci¹gu planowanych ulic lokalnej i zbiorczej ³¹cz¹cych ul. £okietka z ul. Glogera;
2) koncentracjê g³ównych elementów programu us³ug
w tym szczególnie zwi¹zanych z obs³ug¹ mieszkañców
wzd³u¿ osi kompozycyjnych , o których mowa w pkt 1
przy uwzglêdnieniu okreœlonych na rysunku planu:
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a) wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹,
b) zaznaczonych na rysunku planu ci¹gów kszta³towania pierzei us³ugowych,
c) akcentów i dominant przestrzennych w rejonie skrzy¿owania osi N-S z osi¹ W-Z (obiekt sakralny, obiekt szkolny);
3) mo¿liwoœæ grupowania us³ug w dostosowaniu do potrzeb w miejscach innych ni¿ to okreœlono w pkt 2 w tym
szczególnie w rejonach skrzy¿owañ ulic oraz w rejonie
lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej;
4) kszta³towanie przestrzeni osiedlowej jako harmonijnych
zespo³ów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej z towarzysz¹c¹ zieleni¹ przy zapewnieniu jednorodnoœci formy, kolorystyki i zastosowanego materia³u w poszczególnych fragmentach oraz wykluczeniu budynków nie
spe³niaj¹cych kryterium ³adu przestrzennego w rozumieniu przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) kszta³towanie zieleni wydzielonych zespo³ów mieszkaniowo-us³ugowych przy uwzglêdnieniu:
a) powi¹zania z zieleni¹ towarzysz¹c¹ g³ównym ci¹gom
pieszym (wzd³u¿ osi kompozycyjnej) oraz z zieleni¹
wyodrêbnion¹ na rysunku planu,
b) dopuszczenia 30% udzia³u drzewostanu i krzewów
zimozielonych;
6) dla budownictwa mieszkaniowego i us³ug przy wygradzaniu dzia³ek budowlanych zakaz stosowania ogrodzeñ
pe³nych oraz ogrodzeñ prefabrykowanych betonowych
i ¿elbetowych (przês³a);
7) zakaz wprowadzania reklam w pasach drogowych oraz
wydzielonych ci¹gach pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹
(ograniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi). Dopuszcza
siê mo¿liwoœæ lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ na
ogrodzeniach, przy wejœciu g³ównym do budynku lub
lokalu us³ugowego , na jego fasadzie lub przy wjazdach
na teren o wielkoœci nie wiêkszej ni¿ 1,5 x 1,0 m i iloœci
dostosowanej do potrzeb;
8) zakaz lokalizacji obiektów handlu o powierzchni sprzeda¿y przekraczaj¹cej 2000 m2.
3. W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siê:
1) racjonalne wykorzystanie gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy przez zachowanie w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej lub terenu proporcji pomiêdzy czêœci¹ zabudowan¹ a niezabudowan¹,
okreœlonych wskaŸnikiem dla poszczególnych terenów
w Rozdziale III ze szczególnym uwzglêdnieniem procentowego udzia³u powierzchni terenu biologicznie czynnej;
2) koniecznoœæ uwzglêdnienia istniej¹cego drzewostanu
i wartoœciowych zakrzewieñ w procesie zabudowy i zagospodarowania dzia³ek budowlanych lub terenów na
cele ustalone w planie;
3) zakaz realizacji zabudowy bez równoczesnego rozwi¹zania problemów infrastruktury technicznej, szczególnie
z zakresu dotycz¹cego odprowadzania œcieków sanitarnych i wód opadowych. W odniesieniu do wód opadowych ustala siê:
a) dopuszczenie odprowadzania do gruntu wód opadowych z dachów budynków mieszkalnych i powierzchni
przeznaczonych dla ruchu pieszego,
b) obowi¹zek oczyszczania wód opadowych pochodz¹cych z dróg lokalnych i parkingów przed ich odprowadzeniem do gruntu (lokalnie do wód powierzchniowych);
4) dla terenów po³o¿onych w s¹siedztwie cieków wodnych
ustala siê ograniczenia:
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a) zakaz wygradzania w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m
od linii brzegu dla zapewnienia dostêpnoœci cieku oraz
swobodnego przejœcia w s¹siedztwie obszaru,
b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 10 m od linii brzegu;
5) rozwi¹zanie gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta, z segregacj¹ odpadów u Ÿród³a ich powstania, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów odrêbnych;
6) pas izoluj¹cy od terenu cmentarza, obejmuj¹cy obszar
wokó³ cmentarza przy ul. Piaszczystej o zasiêgu okreœlonym na rysunku planu Nr 1 na podstawie przepisów
odrêbnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warunków
wyposa¿enia terenów w wodoci¹g. W sytuacji zabudowy mieszkaniowej wyposa¿onej w wodê z wodoci¹gu,
odleg³oœæ obiektów mieszkalnych od granicy terenów
cmentarnych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50m (przy braku wyposa¿enia w wodoci¹g 150 m). W pasie ustala siê:
a) mo¿liwoœæ zachowania istniej¹cych obiektów mieszkalnych z dopuszczeniem ich remontów i przebudowy
pod warunkiem, ¿e w wyniku tych dzia³añ nie nast¹pi
zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej obiektu,
b) zakaz lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych,
c) jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach strefy okreœla siê us³ugi o charakterze ponadlokalnym, zak³ady rzemieœlnicze w tym kamieniarstwo,
obiekty zwi¹zane z funkcj¹ cmentarza, zieleñ urz¹dzon¹, parkingi,
d) koniecznoœæ wyposa¿enia terenów budowlanych
w sieci i urz¹dzenia kanalizacji sanitarnej i opadowej;
7) zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych, zwi¹zanych z zainwestowaniem obszaru objêtego planem, nale¿y rozwi¹zaæ poprzez przy³¹czenie do miejskiego systemu ciep³owniczego wzglêdnie w oparciu o rozwi¹zania indywidualne z zastosowaniem ogrzewania elektrycznego lub niskoemisyjnych Ÿróde³ na paliwa ekologiczne wzglêdnie niekonwencjonalnych noœników energii ograniczaj¹cych zanieczyszczenia do powietrza;
8) zakaz lokalizacji w obszarze objêtym planem inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, dla których jest wymagane lub mo¿e byæ
wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na œrodowisko, na podstawie przepisów odrêbnych z wy³¹czeniem
dróg oraz urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
9) w terenach mieszkaniowych oraz mieszkaniowo us³ugowych zakaz lokalizacji inwestycji (z zakresu us³ug komercyjnych i przeznaczenia dopuszczalnego) powoduj¹cych stê¿enie zanieczyszczeñ przekraczaj¹ce wartoœci
dopuszczalne na granicy tej inwestycji, do której u¿ytkownik ma tytu³ prawny, powoduj¹c obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych
w³aœciwych dla zabudowy mieszkaniowej;
10) przyporz¹dkowuje siê wyznaczone na rysunku planu
tereny do poszczególnych rodzajów terenów okreœlonych w przepisach "Prawo ochrony œrodowiska", zró¿nicowanych pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu
ha³asu w œrodowisku:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi MW, MN1, MN2 odpowiadaj¹ rodzajowi terenów przeznaczonych "pod zabudowê mieszkaniow¹",
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej oznaczone na rysunku planu sym-
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bolem MWU odpowiadaj¹ rodzajowi terenów przeznaczonych "na cele mieszkaniowo-us³ugowe",
c) czêœæ terenów zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug
publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem
U1 - odpowiada rodzajowi terenów przeznaczonych
"pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y" (szko³y, przedszkola, ¿³obki);
11) w granicach strefy ochronnej od terenu zamkniêtego
obejmuj¹cej czêœæ terenów przyleg³ych bezpoœrednio
do linii kolejowej obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne. W przypadku zwiêkszenia czêstotliwoœci ruchu poci¹gów ustala siê zastosowanie podwy¿szonej izolacji zabezpieczaj¹cej przed ha³asem i wibracjami (do poziomów
okreœlonych w przepisach odrêbnych) przez zastosowanie ekranów akustycznych lub innych barier dŸwiêkoch³onnych realizowanych bezpoœrednio przy granicy strefy (lecz poza jej obszarem);
12) wymóg sk³adowania mas ziemnych powsta³ych w procesie budowy zgodnie z przepisami odrêbnymi zasad
ochrony powierzchni ziemi, ze szczególnym uwzglêdnieniem warstwy próchniczej gleb IV i wy¿szych klas bonitacyjnych, celem ich wykorzystania przy kszta³towaniu
terenu i urz¹dzaniu zieleni;
13) dla terenów mieszkalnictwa i us³ug publicznych po³o¿onych w bezpoœrednim zasiêgu ponadnormatywnego oddzia³ywania ha³asu wzd³u¿ linii kolejowej oraz dróg zbiorczych (KDZ) ewentualna lokalizacja budynków uwarunkowana jest zastosowaniem skutecznych zabezpieczeñ
akustycznych (ekrany, okna o izolacyjnoœci akustycznej).
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:
1) uwzglêdnienie wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem œladów osadniczych, których lokalizacje przedstawiono na rysunku planu, a mianowicie: stanowisk archeologicznych Nr 3 (kultury ³u¿yckiej), Nr 4 (z okresu neolitu
i œredniowiecza), Nr 57 i Nr 56 (nie oznaczone chronologicznie) oraz strefy nadzoru archeologicznego;
2) wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów lub dzia³ek budowlanych, na których znajduj¹ siê w/w stanowiska
archeologiczne wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi w tym powiadomienia s³u¿b
konserwatorskich o zamiarze prowadzenia prac ziemnych;
3) powiadomienie, o którym mowa w pkt 2 winno nast¹piæ tak¿e w przypadku podejmowania inwestycji w obszarze okreœlonej na rysunku planu strefy nadzoru archeologicznego.
5. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy uk³adu
komunikacyjnego ustala siê:
1) zapewnienie dostêpnoœci komunikacyjnej poprzez rozbudowê istniej¹cego systemu dróg publicznych oraz dróg
wewnêtrznych w sposób przedstawiony na rysunku planu obejmuj¹cego:
a) elementy uk³adu podstawowego tj.:
- planowane ulice zbiorcze: na kierunku N-S (tzw. droga Wolbromska) oraz na kierunku W-Z (fragment drogi stanowi¹cy po³¹czenie ul. Weissa z ul. Banacha z wykorzystaniem odcinka ul. Wolbromskiej),
- ulice lokalne: istniej¹ca ul. £okietka, ul. Glogera oraz
odcinek ul. Pêkowickiej oraz planowane ulice zapewniaj¹ce po³¹czenie ulicy £okietka z ul. Glogera,
b) elementy uk³adu uzupe³niaj¹cego obejmuj¹ce istniej¹ce i planowane ulice dojazdowe w tym ulice wewnêtrzne oraz ulice pieszojezdne, parametry dla poszczególnych kategorii ulic okreœlono w Rozdziale II § 21
i § 22 a okreœlony wy¿ej uk³ad ulic publicznych i wewnêtrznych mo¿e byæ uzupe³niony w dostosowaniu do

Poz. 728

potrzeb dojazdami, dla których ustala siê szerokoœæ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 5m;
2) wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych z wykorzystaniem odcinków w/w ulic uk³adu
uzupe³niaj¹cego oraz dojazdów, które winny byæ okreœlane w projektach budowlanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi;
3) ustala siê obs³ugê obszaru objêtego planem w komunikacjê zbiorow¹:
a) autobusow¹, prowadzon¹ trasami planowanych ulic
zbiorczych oraz ul. £okietka i ul. Glogera z przystankami
w rejonach wa¿niejszych skrzy¿owañ i w rejonach okreœlonych na rysunku planu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê wprowadzenie linii autobusowej
w trasach ulic lokalnych,
b) kolejow¹ z przystankami zlokalizowanymi bezpoœrednio poza po³udniow¹ granic¹ obszaru objêtego planem;
4) przebieg w obszarze planu œcie¿ki rowerowej z towarzysz¹c¹ zieleni¹ od ul. £okietka (w rejonie linii kolejowej)
wzd³u¿ ul. Pêkowickiej do pó³nocnej granicy Krakowa;
5) przebieg g³ównych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹ tworzy siê na okreœlonych w § 5 ust. 2 pkt 1 osiach
kompozycyjnych uk³adu przestrzennego obszaru objêtego planem z zapewnieniem powi¹zañ z terenami rekreacyjnymi na kierunku N-S (zespó³ Krowodrza, tereny poza
obszarem miasta) oraz W-Z (zespó³ zieleni w dolinie Sudo³u, zespó³ ziel ni i rekreacji w dolinie Pr¹dnika). W oparciu o w/w ci¹gi nale¿y kszta³towaæ sieæ powi¹zañ pieszych
w obszarze objêtym planem. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ
wykorzystania ci¹gu pieszego na kierunku W-Z dla ruchu
rowerowego o znaczeniu lokalnym pod warunkiem oddzielenia ruchu pieszego od rowerowego.
6. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów, ustala siê:
1) zakaz wprowadzania tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania terenów (powy¿sze nie
dotyczy organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie);
2) utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenu do czasu realizacji inwestycji.
§6
1. Ustala siê zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ce w ca³ym
obszarze objêtym planem okreœlone w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2. Jako generalne zasady obs³ugi obszaru objêtego planem
w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia ustala siê:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne;
2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y rozbudowaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci realizacji zabudowy na obszarze objêtym planem;
3) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych
i pieszo-jeznych. Z uzasadnionych powodów technicznych
i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy infrastruktury
technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
4) uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegó³owy przebieg planowanych sieci infrastruktury tech-
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nicznej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji;
5) w granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym obszarze;
6) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z planowanymi nowymi obiektami i zagospodarowaniem dopuszcza siê mo¿liwoœæ ich przebudowy lub prze³o¿enia odcinków sieci w tereny ulic;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów
okreœlono w zapisach ustaleñ ust. 3 - 8 niniejszego paragrafu uchwa³y oraz na rysunku infrastruktury technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) zapewnienie dwustronnego zasilania w wodê obszaru
objêtego planem poprzez planowane spiêcie wodoci¹giem ø 200 mm sieci zlokalizowanej przy ul. £okietka (ø 250
mm) z wodoci¹giem ø 200 mm (w ul. Glogera);
2) trasa projektowanego spiêcia winna przebiegaæ wzd³u¿
planowanych ulic zbiorczej i lokalnej w pó³nocnej czêœci
obszaru objêtego planem do ul. Glogera, a nastêpnie
wzd³u¿ tej ulicy do ul. ¯wirowej oraz do koñcówki wodoci¹gu w ul. Piaszczystej tworz¹c zamkniêty pierœcieñ
w oparciu, o który nale¿y przewidzieæ rozprowadzenie
wody do poszczególnych terenów obszaru objêtego planem sieci¹ o przekrojach ø 150 mm i ø 100 mm przedstawion¹ na rysunku , o którym mowa w ust. 2 pkt 7;
3) pe³ne w³¹czenie pozosta³ych elementów istniej¹cych sieci
wodoci¹gowych do zaprojektowanego systemu;
4) zachowanie technicznych stref ochrony wzd³u¿ obiektów
liniowych sieci wodoci¹gowej przez zapewnienie wymaganych odleg³oœci od krawêdzi ruroci¹gów: 3,0 m od zabudowy i 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
5) realizacje hydroforni w budynkach wysokich.
4. W zakresie odprowadzania œcieków i wód opadowych
ustala siê:
1) jako obowi¹zuj¹cy system kanalizacji rozdzielczej (uk³ad
centralny) z odprowadzeniem œcieków do istniej¹cej i planowanej kanalizacji ogólnosp³awnej w ul. Bia³opr¹dnickiej i ul. Pasteura (co bêdzie mo¿liwe po realizacji kanalizacji odci¹¿aj¹cej w ul. Bia³opr¹dnickiej;
2) w obszarze objêtym planem uk³ad kanalizacji oparty bêdzie o:
a) istniej¹ce kana³y sanitarne ø 500 mm w ulicach £okietka i Pêkowickiej, ø 300 mm na przed³u¿eniu ul. Ryba³towskiej w kierunku ul. £okietka z w³¹czeniem na wysokoœci ul. Jordanowskiej,
b) odprowadzenie wód opadowych nale¿y zapewniæ przez
realizacjê kanalizacji deszczowej przy uwzglêdnieniu istniej¹cych kana³ów ø 1400 mm w pó³nocnej czêœci obszaru objêtego planem oraz ø 1000 mm w centralnej czêœci
obszaru objêtego planem z odcinkami jego przebudowy
w dostosowaniu do planowanej sieci komunikacyjnej. Jako
kierunek sp³ywu wód ustala siê dla centralnej i zachodniej czêœci obszaru objêtego planem w kierunku Sudo³u,
dla czêœci wschodniej w kierunku Pr¹dnika,
c) rozbudowê sieci kanalizacyjnej nale¿y prowadziæ wzd³u¿
istniej¹cych i planowanych ci¹gów komunikacyjnych,
3) zachowanie technicznych stref ochronnych wzd³u¿ liniowych
obiektów sieci kanalizacyjnych przez zapewnienie wymaganych odleg³oœci od krawêdzi kana³u: 5,0 m do zabudowy
i 2,0 m do obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
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5. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczn¹ ustala siê:
1) jako Ÿród³o zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ nale¿y
przyj¹æ istniej¹c¹ i planowan¹ sieæ œredniego napiêcia
zasilaj¹c¹ istniej¹c¹ stacjê przy transformatorow¹ 15/
04kV przy ul. Glogera oraz planowane stacje SN/NN w obszarze opracowania w iloœci wynikaj¹cej z bilansu potrzeb
na dostawê mocy;
2) nowe stacje transformatorowe SN/NN nale¿y realizowaæ jako wnêtrzowe wbudowane w projektowane obiekty kubaturowe we wskazanych na rysunku infrastruktury technicznej rejonach. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji w/w stacji jako wolnostoj¹cych obiektów ma³ogabarytowych harmonizuj¹cych z otaczaj¹c¹ zabudow¹
oraz inn¹ lokalizacjê stacji ni¿ okreœlono na rysunku infrastruktury technicznej;
3) planowane sieci œredniego napiêcia (SN) i niskiego napiêcia (NN) winny byæ realizowane jako kablowe uk³adane w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i planowanych ulic (w tym nie wydzielonych na rysunku planu
wewnêtrznych ulic dojazdowych). W uzasadnionych ekonomicznie i technicznie przypadkach dopuszcza siê realizacjê sieci SN i NN poza pasami drogowymi. Zachowuje
siê istniej¹ce kablowe i napowietrzne sieci SN i NN ustalaj¹c docelowo skablowanie sieci napowietrznych;
4) utrzymuje siê przebieg dwu dwutorowych linii napowietrznych wysokiego napiêcia 110kV relacji Pr¹dnikSkawina-Balicka oraz Pr¹dnik-Zabierzów-Górka z dopuszczeniem mo¿liwoœci skablowania w/w linii szczególnie
na odcinku koliduj¹cym z istniej¹cym zainwestowaniem
kubaturowym;
5) przy ustalaniu lokalizacji obiektów kubaturowych, dróg
i drzewostanu wysokiego nale¿y zachowaæ techniczne
strefy ochronne wzd³u¿ liniowych obiektów elektroenergetycznych, które wynosz¹:
a) dla linii 110 kV - 14,5 m od skrajnego przewodu, ³¹cznie
40 m licz¹c po 20 m od osi linii,
b) dla linii napowietrznej 15 kV - 16 m licz¹c po 8 m od osi linii
c) dla linii kablowych SN i NN - 0,5 m od skrajnego przewodu, z dopuszczeniem innego sposobu lokalizacji budowli
pod warunkiem wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych
natê¿enie pola elektromagnetycznego.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy ustala siê:
1) jako g³ówne Ÿród³o zaopatrzenia terenu w rozdzielcz¹ sieæ
gazow¹ ustala siê gazoci¹g œredniego ciœnienia DN 350
mm relacji Mogi³a - Zederman zlokalizowany poza obszarem objêtym planem. Bezpoœrednim Ÿród³em zasilania
bêdzie gazoci¹g PE ø 225 w os. Wiarus (na terenie zabudowanym) poprzez jego przed³u¿enie wzd³u¿ ul. Pêkowickiej i ul. Jordana do skrzy¿owania z ul. £okietka;
2) wykorzystanie do zasilania istniej¹cych sieci œredniego ciœnienia PE ø 90, PE ø 75 (w pó³nocnej czêœci obszaru), PE ø 75
mm i ø 65 mm w ul. Glogera oraz ø 50 mm w ul. Glogera;
3) budowê nowej sieci zasilaj¹cej w oparciu o przed³u¿enie
gazoci¹gu PE ø 225 w ul. Pêkowickiej i Jordanowskiej oraz
rozprowadzenie sieciami projektowanymi w obszarze objêtym planem;
4) bezpoœrednie zasilanie zabudowy projektowanej z sieci
œredniego ciœnienia. Odbiorcy o odbiorze godzinowym
przekraczaj¹cym 60 Nm3h zasilani bêd¹ z sieci œredniego
ciœnienia poprzez w³asne stacje redukcyjno-pomiarowe
II stopnia z zachowaniem stref zagro¿enia i odleg³oœci bezpiecznych zgodnie z przepisami odrêbnymi;
5) dla planowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy kontrolowane stanowi¹ce ograniczenie w zagospodarowaniu, których szerokoœæ winna byæ zgodna z przepisami odrêbnymi.
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7. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:
1) dla zabudowy wielorodzinnej , us³ug publicznych i komercyjnych przyjêcie jako Ÿród³a podstawowego zaopatrzenia
z miejskiego systemu ciep³owniczego w nawi¹zaniu do
najbli¿ej przebiegaj¹cych ciep³oci¹gów po po³udniowej
stronie obszaru opracowania (2xDn 200mm i 2xDn
150mm) w ulicy Pachoñskiego. W uzasadnionych ekonomicznie i technicznie uwarunkowaniach dopuszcza siê funkcjonowanie lokalnych kot³owni oraz indywidualnych Ÿróde³
ciep³a z zastrze¿eniem ustaleñ , o których mowa w pkt 3;
2) dla zabudowy jednorodzinnej wskazuje siê jako podstawowe rozwi¹zanie indywidualne Ÿród³a ciep³a. O rozstrzygniêciu rozwi¹zania decydowaæ bêd¹ przes³anki ekonomiczne i techniczne przy uwzglêdnieniu ustaleñ zawartych w pkt 3;
3) w rozwi¹zaniach indywidualnych i lokalnych zaopatrzenia
w ciep³o zapewnienie ochrony powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie Ÿróde³ energii, o których mowa
w § 5 ust. 3 pkt 7;
4) koniecznoœæ zachowania technicznych stref ochrony
wzd³u¿ liniowych obiektów sieci ciep³owniczej przy zapewnieniu lokalizacji obiektów kubaturowych w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 3, 0m od zewnêtrznej krawêdzi
ciep³oci¹gu dla ruroci¹gu ø 200- ø 500 oraz 2,0m dla
ruroci¹gów do ø 150.
8. W zakresie telekomunikacji ustala siê wykorzystanie istniej¹cych sieci telekomunikacyjnych w ul. £okietka i ul. Glogera oraz
ich rozbudowê w dostosowaniu do ustalonego programu.
Rozdzia³ III
Przepisy szczegó³owe odnosz¹ce siê do przeznaczenia
terenów sposobu ich zagospodarowania
i warunków zabudowy
§7
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW-8MW o podstawowym przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) us³ug publicznych i komercyjnych zwi¹zanych z obs³uga
mieszkañców ;
2) otwartych urz¹dzeñ sportu i rekreacji zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem;
3) dojazdów i parkingów;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne okreœlone w Rozdziale
II niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone poni¿ej ustalenia:
1) w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania
zabudowy ustala siê:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy w rozumieniu § 3 pkt 9 na
terenach oznaczonych symbolami 1MW-4MW oraz 6MW8MW nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,3, a na terenie oznaczonym symbolem 5MW nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,4,
b) zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu Prawa budowlanego nie mniejszej ni¿ 35% powierzchni terenu, dzia³ki lub odpowiednio terenu inwestycji objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê,
c) zapewnienie niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci:
- 1mp/1 mieszkanie dla programu mieszkaniowego,
- 40mp/1000m2 powierzchni u¿ytkowej i 40mp/100 zatrudnionych dla dopuszczalnego programu us³ug,
d) co najmniej 60% wymaganych miejsc postojowych winno byæ realizowane jako gara¿e i parkingi podziemne,
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e) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z dopuszczalnym przeznaczeniem nie mo¿e przekroczyæ 35% powierzchni terenu lub odpowiednio terenu inwestycji
objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê,
f) na terenach oznaczonych symbolami 1MW-4MW oraz
8MW zakaz lokalizacji budynków wy¿szych ni¿ 4 kondygnacje nadziemne tj. o wysokoœci od najni¿ej po³o¿onego terenu przy wejœciu do budynku do poziomu gzymsu
nie wiêkszej ni¿ 15m przy dachach p³askich oraz do kalenicy dachu nie wiêcej ni¿ 17m przy dachach spadzistych,
g) na terenach oznaczonych symbolami 6MW oraz 7MW
zabudowa nie mo¿e przekraczaæ 13m, a na terenie oznaczonym symbolem 5MW zabudowa nie mo¿e przekraczaæ 12m, licz¹c od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu przy wejœciu do budynku do kalenicy dachu, a iloœæ
kondygnacji nadziemnych nie mo¿e przekraczaæ
3 ³¹cznie z poddaszem u¿ytkowym;
2) w zakresie zasad zabudowy ustala siê:
a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych (w miejscach gdzie nie s¹ one wyznaczone obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne),
b) okreœlone w ust. 2 pkt 1 us³ugi nale¿y lokalizowaæ
w miejscach okreœlonych w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 g³ównie
jako wbudowane w partery budynków mieszkalnych
lub w przewi¹zkach miêdzy budynkami ,
c) dopuszcza siê lokalizacjê budynków us³ugowych wolnostoj¹cych pod warunkiem zachowania ustalonych dla
terenów wskaŸników okreœlonych w pkt 1 lit. a,lit.b, lit. e,
d) na terenach 1MW - 4MW preferowany kszta³t dachów
p³aski. Dopuszcza siê stosowanie zadaszeñ nad wejœciami do wysiêgu 1,5m oraz wykonywanie tarasów
stanowi¹cych zadaszenie I kondygnacji (dotyczy szczególnie sytuacji realizacji us³ug w parterach niektórych
budynków). Dopuszcza siê stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych pod warunkiem:
- nachylenie po³aci dachu nie bêdzie stanowiæ mniej ni¿
25o oraz nie wiêcej ni¿ 40o,
- kalenica dachu przebiegaæ bêdzie na osi budynków,
- spadki po³aci dachowych bêd¹ symetryczne o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci,
e) na terenach 5MW-7MW dachy wy³¹cznie spadziste
z utrzymaniem warunków ich kszta³towania, o których
mowa w lit. d;
3) Nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scalenia i podzia³u
nieruchomoœci; przy ³¹czeniu nieruchomoœci i wydzielaniu
nowych dzia³ek nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce warunki:
a) wielkoœæ dzia³ki dla realizacji zabudowy wielorodzinnej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1500m2,
b) szerokoœæ frontu dzia³ki nie mniejsza ni¿ 30 m,
c) wydzielane dzia³ki musz¹ posiadaæ dostêp do drogi publicznej bezpoœrednio albo poprzez drogê wewnêtrzn¹
lub dojazd (w tym s³u¿ebnoœæ przejazdów),
d) k¹t po³o¿enia granicy dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego ulic publicznych i wewnêtrznych (w tym
dojazdów) nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 60o oraz wiêkszy ni¿ 120o.
§8
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN1-3MN1 o podstawowym przeznaczeniu tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej
intensywnoœci.
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2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) us³ug publicznych i komercyjnych zwi¹zanych z obs³ug¹
mieszkañców;
2) dojazdów;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne okreœlone
w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone
poni¿ej ustalenia:
1) w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania
zabudowy ustala siê:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy w rozumieniu § 3 pkt 9
nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,25,
b) zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu Prawa budowlanego nie mniejszej ni¿ 40% powierzchni terenu, dzia³ki lub odpowiednio terenu inwestycji objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê,
c) zapewnienie niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci: co najmniej 2 mp/1 mieszkanie (wliczaj¹c w to
gara¿), a w przypadku lokalizacji us³ug 1 mp/25 m2 pow.
u¿ytkowej i 4 mp/ 10 zatrudnionych,
d) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z dopuszczalnym przeznaczeniem nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni terenu lub odpowiednio terenu inwestycji
objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê
e) zakaz lokalizacji budynków o wysokoœci wiêkszej ni¿
11m licz¹c od najni¿ej po³o¿onego terenu przy wejœciu
do budynku do kalenicy dachu;
2) w zakresie zasad zabudowy ustala siê:
a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy (w miejscach gdzie nie s¹
one wyznaczone obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne),
b) okreœlone w ust. 2 pkt 1 us³ugi nale¿y lokalizowaæ
g³ównie jako wbudowane w budynki mieszkalne lub
jako wolnostoj¹ce pod warunkiem zachowania ustalonego dla terenów wskaŸnika okreœlonego w pkt 1
lit. a oraz powierzchni biologicznie czynnej okreœlonej w pkt 1 lit.b,
c) preferowany kszta³t dachu dwu lub wielospadowy przy
czym:
- nachylenie po³aci dachu bêdzie wynosiæ 45o z tolerancj¹ 10o,
- kalenica dachu przebiegaæ bêdzie na osi budynków,
- spadki po³aci dachowych bêd¹ symetryczne o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci, dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich w obiektach ma³ogabarytowych o powierzchni u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej
25 m2 i wysokoœci do 5 m (budynki gospodarcze lub
wolnostoj¹ce na dzia³ce obiekty us³ugowe zwi¹zane
z obs³ug¹ mieszkañców ) oraz stosowanie tarasów
na czêœci budynków,
d) sytuowanie budynków d³u¿sz¹ osi¹ równolegle do ul. Glogera, tj. zgodnie z przebiegiem osi Doliny Pr¹dnika;
3) Nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scalenia i podzia³u nieruchomoœci; przy ³¹czeniu nieruchomoœci i wydzielaniu nowych dzia³ek nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce warunki:
a) wielkoœæ dzia³ki dla realizacji zabudowy jednorodzinnej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 700 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej i 500 m2 dla zabudowy bliŸniaczej. Dopuszcza
siê w stosunku do wy¿ej okreœlonych wielkoœci tolerancjê do 15% w przypadkach uzasadnionych warunkami
w³asnoœciowymi,
b) szerokoœæ dzia³ki nie mniejsza ni¿ 18 m dla zabudowy
wolnostoj¹cej i 14 m dla zabudowy bliŸniaczej,
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c) wydzielane dzia³ki musz¹ posiadaæ dostêp do drogi publicznej bezpoœrednio albo poprzez drogê wewnêtrzn¹
lub dojazd (w tym s³u¿ebnoœæ przejazdów)
d) k¹t po³o¿enia granicy dzia³ek w stosunku do pasa drogowego ulic publicznych i wewnêtrznych (w tym dojazdów)
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 60o oraz wiêkszy ni¿ 120o,
e) ze wzglêdu na okreœlony w ust. 1 charakter zabudowy
nie dopuszcza siê podzia³u dzia³ek dla zabudowy szeregowej i atrialnej.
§9

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN2-12MN2 o podstawowym przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej
intensywnoœci .
2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) us³ug publicznych i komercyjnych zwi¹zanych z obs³uga
mieszkañców;
2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) dojazdów i parkingów;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne okreœlone
w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone
poni¿ej ustalenia:
1) w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania
zabudowy ustala siê:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy w rozumieniu § 3 pkt 9
nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,3,
b) zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu Prawa budowlanego nie mniejszej ni¿ 35% powierzchni terenu, dzia³ki lub odpowiednio terenu inwestycji objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê,
c) zapewnienie niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci: co najmniej 2 mp/1 mieszkanie (wliczaj¹c w to
gara¿), a w przypadku lokalizacji us³ug 1 mp/25 m2
pow. u¿ytkowej i 4 mp/ 10 zatrudnionych,
d) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z dopuszczalnym przeznaczeniem nie mo¿e przekroczyæ 35% powierzchni terenu lub odpowiednio terenu inwestycji
objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê,
e) zakaz lokalizacji budynków o wysokoœci wiêkszej ni¿
11 m licz¹c od najni¿ej po³o¿onego terenu przy wejœciu
do budynku do kalenicy dachu (z mo¿liwoœci¹ wykorzystania poddasza jako u¿ytkowego);
2) w zakresie zasad zabudowy ustala siê:
a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy (w miejscach gdzie nie s¹
one wyznaczone obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne),
b) okreœlone w ust. 2 pkt 1 us³ugi nale¿y lokalizowaæ g³ównie jako wbudowane w partery budynków mieszkalnych
lub jako budynki wolnostoj¹ce (pod warunkiem zachowania ustalonego dla terenów wskaŸnika okreœlonego w pkt
1 lit. a) w miejscach okreœlonych w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3,
c) zapewnienie jednorodnoœci formy architektonicznej i wystroju zewnêtrznego wszystkich obiektów budowlanych
na dzia³ce budowlanej lub terenie (gara¿e, budynki gospodarcze i us³ugowe) oraz dostosowaniu do nich obiektów ma³ej architektury i ogrodzeñ, niezbêdnych)
d) preferowany kszta³t dachu dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci dachu nie mniejszym ni¿ 25º oraz nie
wiêkszym ni¿ 45º przy czym ustalenie to nie dotyczy
zadaszeñ nad wejœciami do wysiêgu 1,5m, dla których
dopuszcza siê k¹t nachylenia po³aci mniejszy ni¿ 25º;
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dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich w obiektach ma³ogabarytowych o powierzchni u¿ytkowej nie
przekraczaj¹cej 25m2 i wysokoœci do 5 m (budynki gospodarcze lub wolnostoj¹ce na dzia³ce obiekty us³ugowe zwi¹zane z obs³uga mieszkañców) oraz stosowanie
tarasów na czêœci budynków;
3) Nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scalenia i podzia³u
nieruchomoœci; przy ³¹czeniu nieruchomoœci i wydzielaniu
nowych dzia³ek nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce warunki:
a) wielkoœæ dzia³ek dla realizacji zabudowy jednorodzinnej winna byæ dostosowana do charakteru zabudowy
przy czym nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej, 400m2 dla zabudowy bliŸniaczej
i 300m2 dla zabudowy szeregowej; dopuszcza siê w stosunku do wy¿ej okreœlonych wielkoœci tolerancjê do
10% w przypadkach uzasadnionych warunkami w³asnoœciowymi i wzglêdami przestrzennymi,
b) szerokoœæ dzia³ki nie mniejsza ni¿ 18 m dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostoj¹cej, 14 m dla zabudowy bliŸniaczej i 6m dla zabudowy szeregowej; dopuszcza siê
w stosunku do wy¿ej okreœlonych wielkoœci tolerancjê
20% w przypadkach uzasadnionych warunkami w³asnoœciowymi i wzglêdami przestrzennymi,
c) wydzielane dzia³ki musz¹ posiadaæ dostêp do drogi publicznej bezpoœrednio albo poprzez drogê wewnêtrzn¹
lub dojazd (w tym s³u¿ebnoœæ przejazdów),
d) k¹t po³o¿enia granicy dzia³ek w stosunku do pasa drogowego ulic publicznych i wewnêtrznych (w tym dojazdów)
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 60o oraz wiêkszy ni¿ 120o.
§ 10
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MWU, 2MWU, 3MWU o podstawowym przeznaczeniu
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej.
2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów sportu i rekreacji (fitnes, si³ownia, sauna itp.);
2) dojazdów i parkingów;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne okreœlone w
Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone poni¿ej ustalenia:
1) w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania
zabudowy ustala siê:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy w rozumieniu § 3 pkt 9
nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,4,
b) zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu Prawa budowlanego nie mniejszej ni¿ 25% powierzchni terenu, dzia³ki lub odpowiednio terenu inwestycji objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê,
c) zapewnienie niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci:
- 1mp/1 mieszkanie dla programu mieszkaniowego,
- 40 mp/1000 m2 pow. u¿ytkowej i 40mp/100 zatrudnionych dla dopuszczalnego programu us³ug,
- co najmniej 60% wymaganych miejsc postojowych
winno byæ realizowane jako gara¿e i parkingi podziemne (dotyczy programu mieszkaniowego),
d) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z dopuszczalnym przeznaczeniem nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni terenu lub odpowiednio terenu inwestycji
objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê e) zakaz
lokalizacji budynków wy¿szych ni¿ 4 kondygnacje nadziemne lecz o wysokoœci od najni¿ej po³o¿onego terenu
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przy wejœciu do budynku do poziomu gzymsu nie wiêkszej ni¿ 15m przy dachach p³askich oraz do kalenicy
dachu nie wiêcej ni¿ 17m przy dachach spadzistych;
2) w zakresie zasad zabudowy ustala siê:
a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych (w miejscach gdzie nie s¹ one wyznaczone obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne),
b) okreœlone w ust. 2 pkt 1 us³ugi nale¿y lokalizowaæ g³ównie jako wbudowane w partery budynków mieszkalnych, w przewi¹zkach miêdzy budynkami lub jako budynki wolnostoj¹ce z zachowaniem okreœlonych na rysunku planu ci¹gów wymaganych wykszta³cenia pierzei us³ugowych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2
o jednakowym wystroju architektonicznym,
c) preferowany kszta³t dachów p³aski. Dopuszcza siê stosowanie zadaszeñ nad wejœciami do wysiêgu 1,5m oraz
wykonywanie tarasów stanowi¹cych zadaszenie I kondygnacji (dotyczy szczególnie sytuacji realizacji us³ug
w parterach niektórych budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego). Dopuszcza siê stosowanie dachów dwu
lub wielospadowych pod warunkiem:
- nachylenie po³aci dachu nie bêdzie stanowiæ mniej ni¿
25º oraz nie wiêcej ni¿ 40º,
- kalenica dachu przebiegaæ bêdzie na osi budynków,
- spadki po³aci dachowych bêd¹ symetryczne o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci;
3) Nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scalenia i podzia³u
nieruchomoœci; przy ³¹czeniu nieruchomoœci i wydzielaniu
nowych dzia³ek nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce warunki:
a) wielkoœæ dzia³ek dla realizacji zabudowy wielorodzinnej i us³ug nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1500 m2,
b) wydzielane dzia³ki musz¹ posiadaæ dostêp do drogi publicznej bezpoœrednio albo poprzez drogê wewnêtrzn¹
lub dojazd (w tym s³u¿ebnoœæ przejazdów),
c) granice dzia³ek winny przebiegaæ w uk³adzie równoleg³ym lub prostopad³ym w stosunku do pasa drogowego ulic publicznych i wewnêtrznych (w tym dojazdów),
tj. przy zachowaniu k¹ta po³o¿enia granicy dzia³ek w stosunku do pasa drogowego 90o z tolerancj¹ 5o.
§ 11
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1U1oraz 3U1-5U1 o podstawowym przeznaczeniu tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zane z programem mieszkalnym tworz¹ce centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹ce us³ugi publiczne i komercyjne.
2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach ustala siê lokalizacjê:
1) szko³y podstawowej z gimnazjum oraz przedszkola (na
wydzielonym terenie oznaczonym symbolem 1U1);
2) placu jako rezerwy terenu dla obiektu sakralnego wzglêdnie innego wolnostoj¹cego obiektu z zakresu us³ug kultury
o znaczeniu osiedlowym (w tym o charakterze komercyjnym) na wydzielonym terenie oznaczonym symbolem 3U1;
3) pozosta³ych us³ug publicznych z zakresu zdrowia, kultury
na terenie oznaczonym symbolem 5U1;
4) us³ug komercyjnych z zakresu handlu (z wy³¹czeniem
obiektów o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2),
gastronomii, rzemios³a i innych na terenach oznaczonych
symbolem 4U1).
3. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) funkcji mieszkaniowej na wy¿szych kondygnacjach budynków us³ugowych wy³¹cznie w terenach 4U1 i 5U1;
2) ogólnodostêpnego placu spotkañ mieszkañców (dotyczy
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terenu oznaczonego symbolem 3U1);
3) dojazdów i parkingów;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne okreœlone
w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone
poni¿ej ustalenia:
1) w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania
zabudowy ustala siê:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy w rozumieniu § 3 pkt 9
nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,4 dla us³ug publicznych oraz
0,5 dla us³ug komercyjnych,
b) zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu Prawa budowlanego nie mniejszej ni¿ 15% powierzchni terenu, dzia³ki lub odpowiednio terenu inwestycji objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê,
(z wy³¹czeniem szko³y i przedszkola, dla których wskaŸniki nale¿y ustaliæ zgodnie z przepisami odrêbnymi),
c) zapewnienie niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci:
- dla us³ug handlowych - 25mp/1000m2 pow. sprzeda¿y,
- dla gastronomii - 3mp/10 miejsc konsumpcyjnych,
- dla rzemios³a us³ugowego - 3mp/100m2 pow. u¿ytkowej,
- dla administracji, banków - 2mp/100m2 pow. u¿ytkowej,
- dla us³ug kultury (koœció³, sale widowiskowe) - 30mp/
100 miejsc w obiektach i 30mp/100 u¿ytkowników,
- dla programu mieszkaniowego - 1mp/1mieszkanie,
d) zakaz lokalizacji budynków o wysokoœci wiêkszej ni¿
17m od najni¿ej po³o¿onego terenu przy wejœciu do budynku do poziomu kalenicy dachu (nie dotyczy obiektu
sakralnego okreœlonego w ust. 2 pkt 2);
2) w zakresie zasad zabudowy ustala siê:
a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych (w miejscach gdzie nie s¹ one wyznaczone obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne),
b) kszta³t dachów preferowany p³aski z dopuszczeniem stosowania dachów dwu lub wielospadowych pod warunkiem:
- nachylenie po³aci dachu nie bêdzie stanowiæ mniej ni¿
25º oraz nie wiêcej ni¿ 40º,
- kalenica dachu przebiegaæ bêdzie na osi budynków,
- spadki po³aci dachowych bêd¹ symetryczne o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci,
- dopuszcza siê stosowanie zadaszeñ nad wejœciami do
wysiêgu 1,5 m o mniejszym k¹cie nachylenia dachu;
3) Nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scalenia i podzia³u nieruchomoœci; przy ³¹czeniu nieruchomoœci i wydzielaniu nowych dzia³ek nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce warunki:
a) wielkoœæ dzia³ek dostosowana do potrzeb zamierzenia
inwestycyjnego przy zapewnieniu ekspozycji od strony dróg publicznych,
b) wydzielane dzia³ki musz¹ posiadaæ dostêp do drogi publicznej bezpoœrednio albo poprzez drogê wewnêtrzn¹
lub dojazd (w tym s³u¿ebnoœæ przejazdów),
c) granice dzia³ek winny przebiegaæ w uk³adzie równoleg³ym lub prostopad³ym w stosunku do pasa drogowego
ulic publicznych i wewnêtrznych (w tym tak¿e dojazdów),
tj. przy zachowaniu kata po³o¿enia granicy dzia³ek w stosunku do pasa drogowego 90o z tolerancj¹ 5o.
§ 12
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1U2-7U2 o podstawowym przeznaczeniu tereny zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym.
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2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) us³ug publicznych i komercyjnych zwi¹zanych z obs³uga
mieszkañców; z wy³¹czeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000m2);
2) obiektów mieszkalnych integralnie zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ w przypadku gdy dzia³alnoœæ wymaga ca³odobowego dozoru technologicznego w zakresie wynikaj¹cym ze specyfiki prowadzonej dzia³alnoœci, a na terenach 2U2, 6U2, i 7U2 zachowanie istniej¹cych budynków
mieszkalnych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 6 lit. a z zastrze¿eniem zakazu wynikaj¹cego z § 5 ust. 3 pkt 6 lit.b;
3) dojazdów i parkingów;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne okreœlone
w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone
poni¿ej ustalenia:
1) w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania
zabudowy ustala siê:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy w rozumieniu § 3 pkt 9
nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,4,
b) zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu Prawa budowlanego nie mniejszej ni¿ 35% powierzchni terenu, dzia³ki lub odpowiednio terenu inwestycji objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê, publicznych)
zapewnienie niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci:
40mp/1000m2 powierzchni u¿ytkowej i 40mp/100 zatrudnionych dla dopuszczalnego programu us³ug,
d) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z dopuszczalnym przeznaczeniem nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni terenu lub odpowiednio terenu inwestycji
objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê,
e) zakaz lokalizacji budynków wy¿szych ni¿ 15m od najni¿ej po³o¿onego terenu przy wejœciu do budynku do poziomu gzymsu w przypadku dachów p³askich oraz 18m
do kalenicy dachu;
2) w zakresie zasad zabudowy ustala siê:
a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy (w miejscach gdzie nie s¹
one wyznaczone obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne),
b) okreœlone w ust. 2 pkt 1 i 2 us³ugi i mieszkania nale¿y
lokalizowaæ g³ównie jako wbudowane lub przybudowane do budynków podstawowego przeznaczenia
(w przewi¹zkach miêdzy budynkami); wyj¹tkowo dopuszcza siê lokalizacjê budynków wolnostoj¹cych pod
warunkiem zachowania ustalonego dla ca³ego terenu
ustalenia wskaŸnika okreœlonego w pkt 1 lit. a,
c) kszta³t dachów preferowany p³aski z dopuszczeniem stosowania dachów dwu lub wielospadowych pod warunkiem:
- nachylenie po³aci dachu nie bêdzie stanowiæ mniej ni¿
25º oraz nie wiêcej ni¿ 40º,
- kalenica dachu przebiegaæ bêdzie na osi budynków,
- spadki po³aci dachowych bêd¹ symetryczne o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci,
- dopuszcza siê stosowanie zadaszeñ nad wejœciami do
wysiêgu 1,5 m o mniejszym k¹cie nachylenia dachu
oraz wykonywanie tarasów stanowi¹cych zadaszenie I kondygnacji;
3) Nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scalenia i podzia³u
nieruchomoœci; przy ³¹czeniu nieruchomoœci i wydzielaniu
nowych dzia³ek nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce warunki:
a) wielkoœæ dzia³ki dla realizacji zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1500m2,
b) szerokoœæ frontu dzia³ki nie mniejsza ni¿ 20m,
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c) wydzielane dzia³ki musz¹ posiadaæ dostêp do drogi publicznej bezpoœrednio albo poprzez drogê wewnêtrzn¹
lub dojazd (w tym s³u¿ebnoœæ przejazdów),
d) k¹t po³o¿enia granicy dzia³ek w stosunku do pasa drogowego ulic publicznych i wewnêtrznych (w tym tak¿e dojazdów) nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 60º oraz wiêkszy ni¿ 120º.
§ 13
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
1IT o podstawowym przeznaczeniu teren infrastruktury
technicznej.
2. Na okreœlonym w ust. 1 terenie utrzymuje siê istniej¹ca
stacjê radiolokacyjn¹.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonego
wy¿ej terenu obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y.
§ 14
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KS-3KS o podstawowym przeznaczeniu tereny wydzielonych parkingów ogólnodostêpnych (wy³¹cznie dla samochodów osobowych).
2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) ma³ogabarytowych urz¹dzeñ handlu;
2) zieleni urz¹dzonej;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II
niniejszej uchwa³y, a ponadto zamieszczone poni¿ej ustalenia:
1) obiekty , o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie mog¹ byæ
lokalizowane w iloœci wiêkszej ni¿ 3;
2) wielkoœæ ka¿dego z obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt
1 nie mo¿e przekroczyæ 15m2 powierzchni u¿ytkowej przy
wysokoœci nie przekraczaj¹cej 5 m od poziomu terenu do
kalenicy dachu;
3) zakaz wygradzania terenu szczególnie od strony linii kolejowej.
§ 15
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
1ZC o podstawowym przeznaczeniu teren cmentarza.
2. Na okreœlonym w ust. 1 terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) kaplicy cmentarnej i pomieszczenia gospodarczego zwi¹zanego z utrzymaniem cmentarza;
2) zieleni urz¹dzonej;
3) sieci infrastruktury œciœle zwi¹zanej z funkcj¹ (wodoci¹g).
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonego
wy¿ej terenu obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y.
§ 16
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
1US o podstawowym przeznaczeniu teren publicznych urz¹dzeñ sportu i rekreacji.
2. Na okreœlonym w ust. 1 terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów gospodarczych, socjalnych, ma³ej gastronomii;
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3) ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych;
4) parkingów zwi¹zanych z funkcj¹.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonego wy¿ej terenu obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte
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w Rozdziale II niniejszej uchwa³y, a ponadto zamieszczone
poni¿ej ustalenia:
1) obiekty kubaturowe lokalizowane na dzia³ce budowlanej
lub terenie winny stanowiæ wy³¹cznie zaplecze ustalonej
funkcji przy zachowaniu wskaŸnika powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 0,1;
2) obiekty winny byæ lokalizowane od strony ul. Glogera
przy g³ównym wjeŸdzie na teren urz¹dzenia;
3) zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu Prawa budowlanego w wielkoœci nie mniejszej ni¿ 70%
powierzchni terenu, dzia³ki lub odpowiednio terenu inwestycji objêtego wnioskiem o pozwolenie na budowê.
§ 17
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1Z - 3Z o podstawowym przeznaczeniu tereny zieleni
nieurz¹dzonej.
2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê
ci¹gów pieszych.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II w tym szczególnie ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony œrodowiska a ponadto zamieszczone poni¿ej ustalenia:
1) zakaz lokalizacji wszystkich obiektów kubaturowych;
2) zakaz lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z wyj¹tkiem odwodnienia terenów w uk³adzie prostopad³ym do przebiegu ci¹gu zieleni zwi¹zanej z ciekiem
wodnym (dotyczy szczególnie ustaleñ 1Z, 2Z);
3) zakaz lokalizacji ogrodzeñ.
§ 18
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP-14ZP o podstawowym przeznaczeniu tereny zieleni
urz¹dzonej.
2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ sportu -boiska
ma³ych gier (dotyczy ustalenia 1ZP, 2ZP);
2) dojazdów wewnêtrznych oraz ci¹gów pieszych i œcie¿ek
rowerowych;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (dotyczy
ustaleñ 1ZP, 2ZP).
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II
niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone poni¿ej ustalenia:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (z wy³¹czeniem
obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3);
2) na terenach 6ZP, 7ZP ,8ZP, 9ZP po³o¿onych w technicznej strefie ochrony od linii wysokich napiêæ 110Kv do czasu skablowania linii nale¿y zagospodarowaæ te tereny zieleni¹ nisk¹;
3) na terenach 10ZP, 11ZP, 12ZP ustala siê przebieg œcie¿ki
rowerowej przy dopuszczeniu mo¿liwoœci prowadzenia
ci¹gów pieszych jako wydzielone od œcie¿ki rowerowej.
§ 19
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
1WS o podstawowym przeznaczeniu teren wód powierzchniowych œródl¹dowych.
2. Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ wodnych i melioracyjnych.
3. W czêœci brzegowej przebiegu cieku nale¿y zapewniæ naturalna otulinê biologiczn¹.
4. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonego wy¿ej terenu obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II.
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§ 20
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
1KP o podstawowym przeznaczeniu teren urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej.
2. Na okreœlonym w ust. 1 terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) ma³ogabarytowych urz¹dzeñ handlu;
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonego wy¿ej terenu obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II
niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone poni¿ej ustalenia:
1) obiekty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 mog¹ byæ lokalizowane w iloœci nie wiêkszej ni¿ 3;
2) wielkoœæ ka¿dego z obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt
1 nie mo¿e przekraczaæ 15 m2 powierzchni u¿ytkowej przy
wysokoœci nie przekraczaj¹cej 5 m od poziomu terenu do
kalenicy dachu.
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- dla 4KDX szerokoœæ zmienna od 4,5-10m wg przebiegu na rysunku planu,
2) Wzd³u¿ planowanej drogi zbiorczej 2KDZ nakazuje siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
§ 22
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDW - 6KDW, 8KDW oraz 10KDW o podstawowym
przeznaczeniu tereny dróg nie bêd¹cych drogami publicznymi - ulice wewnêtrzne.
2. W liniach rozgraniczaj¹cych wymienionych w ust. 1 ulic ustala siê przebieg uzbrojenia terenu.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y ze szczególnym uwzglêdnieniem
§ 5 ust. 5 a ponadto zamieszczone poni¿ej ustalenie:
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m.

§ 21
§ 23
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami
1KDZ-3KDZ,1KDL- 8KDL, 1KDD-9KDD, 12KDD, 1KDX-5KDX
o podstawowym przeznaczeniu tereny dróg publicznych.
2. W liniach rozgraniczaj¹cych wymienionych w ust. 1 ulic ustala siê przebieg uzbrojenia terenu oraz dopuszcza lokalizacjê:
1) wiat przystanków autobusowych (dotyczy ulic zbiorczych
i niektórych ulic lokalnych o przystankach zaznaczonych
na rysunku planu);
2) budek telefonicznych (w rejonie skrzy¿owania ulic);
3) œcie¿ek rowerowych o znaczeniu lokalnym (dotyczy szczególnie ulicy lokalnej 3KDL).
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y ze szczególnym uwzglêdnieniem
§ 5 ust. 5 a ponadto zamieszczone poni¿ej ustalenia dotycz¹ce parametrów technicznych:
1) w zakresie parametrów technicznych:
a) dla ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 1KDZ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 30m (z rozszerzeniem
w rejonie skrzy¿owañ),
b) dla ulic zbiorczych oznaczonych symbolami 2KDZ- 3
KDZ szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych - 25 m
(z rozszerzeniem w rejonie skrzy¿owañ),
c) dla ulic lokalnych oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL
(ul. £okietka), 3KDL, 4KDL (ul. Glogera) pe³ni¹cych dotychczasow¹ rolê ulic zbiorczych szerokoœæ w liniach
rozgraniczaj¹cych - 15 m z rozszerzeniem w rejonie
skrzy¿owañ (z wy³¹czeniem 2KDL, dla której utrzymuje siê szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 18m oraz
odcinka po³udniowego 3KDL, na którym przebieg linii
rozgraniczaj¹cych ustalono na rysunku planu),
d) dla ulic lokalnych projektowanych oznaczonych symbolami 5KDL, 6KDL i 7KDL (odcinki ul. Pêkowickiej) oraz
8KDL szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12m (z rozszerzeniem w rejonie skrzy¿owañ) ,
e) dla ulic dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDD 9KDD i 12KDD szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m (z rozszerzeniem w rejonie skrzy¿owañ lub placów nawrotowych,
f) dla ulic pieszojezdnych szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych dostosowana do lokalnych mo¿liwoœci wynikaj¹cych
z istniej¹cego zagospodarowania kubaturowego oraz
wystêpuj¹cych innych uwarunkowañ winna wynosiæ:
- dla 2KDX - 8m,
- dla 1KDX, 3KDX, 5KDX - 5m,

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KX-12KX o podstawowym przeznaczeniu tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹.
2. Na okreœlonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê mo¿liwoœæ
lokalizacji:
1) sieci infrastruktury technicznej jedynie w uk³adzie poprzecznym do przebiegu ci¹gów pieszych przy zakazie realizacji uzbrojenia wzd³u¿ przebiegu ci¹gu;
2) œcie¿ek rowerowych na wydzielonych od ruchu pieszego
pasach.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne okreœlone
w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone
poni¿ej ustalenia w zakresie parametrów technicznych:
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0m, w tym szerokoœæ chodnika 2m, pasa zieleni 3m,
2) na terenach s¹siaduj¹cych bezpoœrednio z pierzejami
us³ug dopuszcza siê mo¿liwoœæ :
a) prowadzenia drugiego wydzielonego ci¹gu pieszego
zapewniaj¹cego bezpoœredni¹ dostêpnoœæ us³ug,
b) poszerzenia chodnika, o którym mowa w lit. a przy jego
prowadzeniu w bezpoœrednim s¹siedztwie us³ug,
c) wspólnego kszta³towania otoczenia ulicy z wykorzystaniem chodników i zieleni w ramach linii rozgraniczaj¹cej ulic.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 24
Ustala siê stawkê procentow¹, o której mowa w art. 36,
ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoœci:
1) 30% dla terenów mieszkalnictwa i us³ug (MW, MN1, MN2,
MWU, U1, U2);
2) 0% dla pozosta³ego przeznaczenia terenów, o którym mowa
w §4 pkt 3 lit. a.
§ 25
Przeznaczenie w planie, gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne, nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
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§ 26

§ 27

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Radwan - Ballada
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXII/424/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 stycznia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PÊKOWICKA - GLOGERA"
Rysunek planu
Skala 1 : 2 000
Uk³ad sekcji
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LEGENDA
1. Oznaczenia graficzne stanowi¹ce treœæ ustaleñ na rysunku planu
1.1 ustalenia formalne

1.2. Oznaczenia przeznaczenia terenów (w ustalonych liniach rozgraniczaj¹cych)

Granica administracyjna miasta Krakowa.
Stanowi¹ca zarazem granicê obszaru objêtego planem oraz bêd¹ca lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o rodnym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca zarazem linia rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym
przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej
Tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z programem mieszkalnymi (w tym szczególnie us³ugi
publiczne)

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Tereny zabudowy us³ugowej o charakterze
ponadlokalnym
Tereny infrastruktury technicznej (stacja radiolokacyjna)
Tereny wydzielonych parkingów ogólnie dostêpnych
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Tereny cmentarza
Tereny publicznych urz¹dzeñ sportu i rekreacji
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny zieleni urz¹dzonej
Tereny wód powierzchniowych
Tereny urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej (pêtla autobusowa)
Tereny dróg publicznych - ulice zbiorcze
Tereny dróg publicznych - ulice lokalne
Tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe
Tereny dróg publicznych - ci¹gi pieszojezdne
Tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z zieleni¹ towarzysz¹c¹
Tereny ulic wewnêtrznych

1.3 Warunki zagospodarowania
a) ustalone w ramach planu
Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Ci¹gi kszta³towania pierzei us³ugowych
b) wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych lub dokumentów polityki przestrzennej przyjêtych dla obszaru miasta
Granica strefy ochronnej od terenu zamkniêtego
Stanowiska archeologiczne
Granica strefy nadzoru archeologicznego
Linia wysokiego napiêcia 110 kV
Strefa techniczna i ochronna od lini elektroenergetycznych wysokiego napiêcia - 110 kV
Strefa sanitarna od czynnego cmentarza
Planowana trasa rowerowa wg -studium systemu tras rowerowych w Krakowie"
2. Informacyjne treœci planu
2.1. W granicach obszaru objêtego planem
Jezdnie i osie wa¿niejszych ulic
Rejony proponowanych przystanków autobusowych

Akcenty i dominanty przestrzenne
Kierunki powi¹zañ pieszych ustalone w obszarze objêtym planem
2.1. Poza granicami obszaru objêtego planem
Planowana k³adka piesza
Planowany przystanek pasa¿erski PKP
Kierunki przebiegu ci¹gów pieszych ustalone lub do ustalenia w planach miejscowych
obszarów s¹siednich
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Radwan - Ballada
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/424/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 stycznia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PÊKOWICKA - GLOGERA"
Elementy infrastruktury technicznej
Gospodarka wodno - œciekowa
Skala 1 : 2 000
Uk³ad sekcji
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LEGENDA
1. Oznaczenia graficzne stanowi¹ce treœæ ustaleñ na rysunku planu
1.1 Ustalenia formalne
Granica administracyjna miasta Krakowa,
Stanowi¹ca zarazem granicê obszaru objêtego planem oraz bêd¹ca lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ro¿nych zasadach zagospodarowania
Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca
zarazem lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ro¿nych zasadach zagospodarowania
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1.2. Oznaczenia przeznaczenia terenów (w ustalonych liniach rozgraniczaj¹cych)
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej
Tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z programem mieszkalnym (w tym szczególnie
us³ugi publicznej
Tereny zabudowy us³ugowej o charakterze
ponadlokalnym
Tereny infrastruktury technicznej (stacja radiolokacyjna)
Tereny wydzielonych parkingów ogólnie dostêpnych
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Tereny cmentarza
Tereny publicznych urz¹dzeñ sportu i rekreacji
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny zieleni urz¹dzonej
Tereny wód powierzchniowych
Tereny urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej (pêtla autobusowa)
Tereny dróg publicznych - ulice zbiorcze
Tereny dróg publicznych - ulice lokalne
Tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe
Tereny dróg publicznych - ci¹gi pieszojezdne
Tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z zieleni¹, towarzysz¹c¹
Tereny ulic wewnêtrznych
Wodoci¹gi
w200

Sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca

w200

Sieæ wodoci¹gowa planowana

Kanalizacja
ks300

Sieæ kanalizacji sanitarnej istniej¹cej

ks300

Sieæ kanalizacji sanitarnej planowanej

kd500

Sieæ kanalizacji deszczowej istniej¹cej

kd500

Sieæ kanalizacji deszczowej planowanej
Kierunki przebiegu ci¹gów pieszych ustalone lub do ustalenia w planach miejscowych
obszarów s¹siednich

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Radwan - Ballada
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do Uchwa³y Nr XXXII/424/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 stycznia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PÊKOWICKA - GLOGERA"
Elementy infrastruktury technicznej
Gazownictwo, elektroenergetyka, ciep³ownictwo
Skala 1 : 2 000
Uk³ad sekcji
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LEGENDA
1. Oznaczenia graficzne stanowi¹ce treœæ ustaleñ na rysunku planu
1.1 Ustalenia formalne
Granica administracyjna miasta Krakowa,
Stanowi¹ca zarazem granicê obszaru objêtego planem Oraz bêd¹ca lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania

Tereny ulic wewnêtrznych
Gazownictwo
g100

Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca
zarazem lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania

Gazoci¹g œredniego ciœnienia istniej¹cy
Gazoci¹g œredniego ciœnienia planowany

g100

Elektroenergetyka
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Sieci kablowe SN - 15 kV - projektowane
Sieci kablowe NN -400/230 kV - magistralne ze
z³¹czami "ZK"- wolnostoj¹ce - projektowane

1.2. Oznaczenia przeznaczenia terenów (w ustalonych liniach rozgraniczaj¹cych)
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci

Stacje trafo -wbudowane lub wolnostoj¹ce
wnêtrzowe - projektowane
Linia wysokiego napiêcia 110 kV istniej¹ca
Strefa techniczna i ochronna od linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia - 110 kV

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej
Tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej
z programem mieszkalnym (w tym szczególnie us³ugi publicznej)
Tereny zabudowy us³ugowej o charakterze
ponadlokalnym
Tereny infrastruktury technicznej (stacja radiolokacyjna)
Tereny wydzielonych parkingów ogólnie
dostêpnych
Tereny cmentarza
Tereny publicznych urz¹dzeñ sportu i rekreacji
Tereny zieleni nieurz¹dzonej

Linia œredniego napiêcia 15 kV istniej¹ca
Stacja trafo - istniej¹ca
Ciep³ownictwo
Sieæ ciep³ownicza planowana
Mo¿liwe kierunki zasilania z miejskiej sieci
ciep³owniczej
Kierunki przebiegu ci¹gów pieszych ustalone lub do ustalenia w planach miejscowych
obszarów s¹siednich
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Radwan - Ballada

Tereny zieleni urz¹dzonej
Tereny wód powierzchniowych
Tereny urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej (pêtla autobusowa)
Tereny dróg publicznych - ulice zbiorcze
Tereny dróg publicznych - ulice lokalne
Tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe
Tereny dróg publicznych - ci¹gi pieszojezdne
Tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z zieleni¹, towarzysz¹c¹

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXII/424/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 stycznia 2008 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "PÊKOWICKA - GLOGERA"
CZÊŒÆ I
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pêkowicka - Glogera" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 16 paŸdziernika 2006 r. do 16 li-
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stopada 2006 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 30 listopada 2006 r.,
wp³ynê³o 61 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 2800/2006
z dnia 21 grudnia 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag objêtych czêœci¹1 za³¹cznika, a nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 304/2 obr. 31, która w projekcie planu znajduje siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 5KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej,
- 5KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹.
[...]*
wnios³a uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty, które dotyczy³y:
1) Korekty przebiegu drogi klasy lokalnej oznaczonej w projekcie planu symbolem 5KDL poprzez przesuniêcie odcinka trasy tej drogi w kierunku pó³nocnym na dzia³ki o numerach:
299, 302, 184 stanowi¹ce w istotnej czêœci w³asnoœæ Gminy
Kraków. W/w dzia³ki w projekcie planu nie uleg³y uszczupleniu na rzecz przedmiotowej drogi.
Uwagê uzasadniono:
- brakiem uwzglêdnienia stanu w³asnoœci na etapie planowania uk³adu komunikacyjnego,
- brakiem mo¿liwoœci pe³nego i racjonalnego wykorzystania dzia³ki oraz spadkiem jej wartoœci w wyniku zakwalifikowania fragmentu tej dzia³ki jako teren drogi publicznej
klasy lokalnej (5KDL),
2) Likwidacji wydzielonego ci¹gu pieszego z towarzysz¹c¹
zieleni¹ oznaczonego w projekcie planu symbolem 5KX,
w sposób który umo¿liwi pe³ne w³¹czenie dzia³ki do terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (2MWU). Uwagê uzasadniono brakiem mo¿liwoœci
pe³nego i racjonalnego wykorzystania dzia³ki oraz spadkiem jej wartoœci w wyniku zakwalifikowania fragmentu
tej dzia³ki jako teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹ (5KX).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1 i 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Planowany przebieg drogi klasy lokalnej (5KDL) zapewnia
poprawne pod wzglêdem technicznym w³¹czenie tej drogi do
planowanej drogi klasy zbiorczej (1KDZ) w skrzy¿owaniu
z drog¹ klasy zbiorczej (3KDZ). Przesuniecie tego skrzy¿owania w ka¿dym przypadku powodowaæ bêdzie naruszenie w³asnoœci. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedn¹ z Ustaw okreœlaj¹cych warunki sposobu wykonywania prawa w³asnoœci.
Ad. 2)
Projektowany wydzielony ci¹g pieszy z towarzysz¹c¹ zieleni¹ oznaczony w projekcie planu symbolem 5KX stanowi
istotne powi¹zanie dwu koncentracji zieleni: w rejonie potoku
Sudo³ (po stronie zachodniej) i w rejonie Doliny Pr¹dnika (po
stronie wschodniej). Przewidziane ustaleniami planu tereny
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zieleni towarzysz¹cej ci¹gom pieszym uzupe³niaj¹ niezbêdne
powierzchnie zieleni ogólnodostêpnej w obszarze osiedla i powinny byæ utrzymane.
Ad. 1) i 2)
Je¿eli zostan¹ spe³nione przes³anki okreœlone w art. 36
ust. 1 w/w Ustawy po uchwaleniu planu w³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e wyst¹piæ o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomoœci lub jej czêœci.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki Nr 314/1 obr. 31, która w projekcie planu znajduje siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 5KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej,
- 5KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹.
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty, które dotyczy³y:
1) Korekty przebiegu drogi klasy lokalnej (5KDL) poprzez przesuniêcie odcinka trasy tej drogi w kierunku pó³nocnym na
dzia³ki o numerach: 299, 302, 184 stanowi¹ce w istotnej czêœci w³asnoœæ Gminy Kraków. W/w dzia³ki w projekcie planu
nie uleg³y uszczupleniu na rzecz przedmiotowej drogi.
Uwagê uzasadniono:
- brakiem uwzglêdnienia stanu w³asnoœci na etapie planowania uk³adu komunikacyjnego,
- brakiem mo¿liwoœci pe³nego i racjonalnego wykorzystania dzia³ki oraz spadkiem jej wartoœci w wyniku zakwalifikowania fragmentu tej dzia³ki jako teren drogi publicznej
klasy lokalnej (5KDL),
2) Likwidacji wydzielonego ci¹gu pieszego z towarzysz¹c¹
zieleni¹ oznaczonego w projekcie planu symbolem 5KX,
w sposób który umo¿liwi pe³ne w³¹czenie dzia³ki do terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (2MWU). Uwagê uzasadniono brakiem mo¿liwoœci
pe³nego i racjonalnego wykorzystania dzia³ki oraz spadkiem jej wartoœci w wyniku zakwalifikowania fragmentu
tej dzia³ki jako teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹ (5KX).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1 i 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Planowany przebieg drogi klasy lokalnej (5KDL) zapewnia
poprawne pod wzglêdem technicznym w³¹czenie tej drogi do
planowanej drogi klasy zbiorczej (1KDZ) w skrzy¿owaniu
z drog¹ klasy zbiorczej (3KDZ). Przesuniecie tego skrzy¿owania w ka¿dym przypadku powodowaæ bêdzie naruszenie w³asnoœci. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedn¹ z Ustaw okreœlaj¹cych warunki sposobu wykonywania prawa w³asnoœci.
Ad. 2)
Projektowany wydzielony ci¹g pieszy z towarzysz¹c¹ zieleni¹ oznaczony w projekcie planu symbolem 5KX stanowi
istotne powi¹zanie dwu koncentracji zieleni: w rejonie potoku
Sudo³ (po stronie zachodniej) i w rejonie Doliny Pr¹dnika (po
stronie wschodniej). Przewidziane ustaleniami planu tereny
zieleni towarzysz¹cej ci¹gom pieszym uzupe³niaj¹ niezbêdne
powierzchnie zieleni ogólnodostêpnej w obszarze osiedla i powinny byæ utrzymane.
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Ad. 1) i 2)
Je¿eli zostan¹ spe³nione przes³anki okreœlone w art. 36
ust. 1 w/w Ustawy po uchwaleniu planu w³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e wyst¹piæ o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomoœci lub jej czêœci.

Ad. 1) i 2)
Je¿eli zostan¹ spe³nione przes³anki okreœlone w art. 36
ust. 1 w/w Ustawy po uchwaleniu planu w³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e wyst¹piæ o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomoœci lub jej czêœci.

3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki Nr 301 obr. 31, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 1MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zabudowy us³ugowej,
- 5KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej.

4. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ek Nr 172, 175, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 3U2 - Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym (aktualnie 3MWU -Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej),
- 3KDD, 7KDD (aktualnie 6KDD) - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
- 7KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹,
- 1U1 - Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem
mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug
osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum).

[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty, które dotyczy³y:
1) Korekty przebiegu drogi klasy lokalnej (5KDL) poprzez przesuniêcie odcinka trasy tej drogi w kierunku pó³nocnym na
dzia³ki o numerach: 299, 302, 184 stanowi¹ce w istotnej czêœci w³asnoœæ Gminy Kraków. W/w dzia³ki w projekcie planu
nie uleg³y uszczupleniu na rzecz przedmiotowej drogi.
Uwagê uzasadniono:
- brakiem uwzglêdnienia stanu w³asnoœci na etapie planowania uk³adu komunikacyjnego,
- brakiem mo¿liwoœci pe³nego i racjonalnego wykorzystania dzia³ki oraz spadkiem jej wartoœci w wyniku zakwalifikowania fragmentu tej dzia³ki jako teren drogi publicznej
klasy lokalnej (5KDL),
2) Likwidacji wydzielonego ci¹gu pieszego z towarzysz¹c¹ zieleni¹ oznaczonego w projekcie planu symbolem 5KX, w sposób
który umo¿liwi pe³ne w³¹czenie dzia³ki do terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (2MWU).
Uwagê uzasadniono brakiem mo¿liwoœci pe³nego i racjonalnego wykorzystania dzia³ki oraz spadkiem jej wartoœci
w wyniku zakwalifikowania fragmentu tej dzia³ki jako teren
wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹ (5KX).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1 i 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Przedmiotowa droga klasy lokalnej (5KDL) nie narusza
w sposób istotny w³asnoœci wnosz¹cego uwagê (w zasiêgu
w³asnoœci znajduje siê jedynie minimalny fragment tej drogi).
Planowany przebieg drogi klasy lokalnej (5KDL) zapewnia poprawne pod wzglêdem technicznym w³¹czenie tej drogi do planowanej drogi klasy zbiorczej (1KDZ) w skrzy¿owaniu z drog¹
klasy zbiorczej (3KDZ). Przesuniecie tego skrzy¿owania w ka¿dym przypadku powodowaæ bêdzie naruszenie w³asnoœci,
a w kontekœcie dzia³ki Nr 301 wi¹za³oby siê z "zajêciem" jej
pó³nocnej czêœci w zakresie znacznie wiêkszym, ni¿ to wynika
z obecnych ustaleñ projektu planu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedn¹ z Ustaw okreœlaj¹cych warunki sposobu wykonywania prawa w³asnoœci.
Ad. 2)
Planowany wydzielony ci¹g pieszy z towarzysz¹c¹ zieleni¹
(5KX) przebiega poza granicami dzia³ki stanowi¹cej w³asnoœæ
wnosz¹cego uwagê (po stronie po³udniowej planowanej drogi
klasy lokalnej 5KDL). W/w ci¹g stanowi istotne powi¹zanie dwu
koncentracji zieleni: w rejonie potoku Sudo³ (po stronie zachodniej) i w rejonie Doliny Pr¹dnika (po stronie wschodniej). Przewidziane ustaleniami planu tereny zieleni towarzysz¹cej ci¹gom
pieszym uzupe³niaj¹ niezbêdne powierzchnie zieleni ogólnodostêpnej w obszarze osiedla i powinny byæ utrzymane.

[...]*
wnios³a uwagê zawieraj¹c¹ 5 punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
1) Przesuniêcia w kierunku zachodnim planowanej drogi klasy
dojazdowej oznaczonej w projekcie planu wy³o¿onym do
publicznego wgl¹du symbolem 7KDD (aktualnie 6KDD),
umo¿liwiaj¹c dzia³kom Nr 172 i 175 spe³nienie zapisanego
w projekcie planu warunku 20ar minimalnej wielkoœci dzia³ek niezbêdnej dla realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej na terenie oznaczonym
symbolem 2MWU.
2) Zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 1U1 (teren szko³y podstawowej z gimnazjum)
na inn¹ funkcjê np. MW- Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê lokalizacja terenu przeznaczonego pod budowê szko³y podstawowej z gimnazjum
budzi zastrze¿enia pod wzglêdem bezpieczeñstwa dzieci
z uwagi na bezpoœrednie s¹siedztwo torów kolejowych,
dróg jezdnych oraz trzech skrzy¿owañ. Przyjêcie lokalizacji szko³y podstawowej z gimnazjum wewn¹trz osiedla stworzy korzystniejsze pod wzglêdem bezpieczeñstwa warunki dostêpnoœci tego obiektu, tj. z jednej drogi
dojazdowej oraz z dróg pieszych.
3) Zmniejszenia powierzchni terenu oznaczonego w projekcie
planu symbolem 1U1 (teren szko³y podstawowej z gimnazjum) oraz wprowadzenia do tekstu planu mo¿liwoœci jego
alternatywnej zabudowy.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê powierzchnia terenu zarezerwowanego w projekcie planu dla funkcji szko³y podstawowej z gimnazjum jest bardzo du¿a w stosunku do powierzchni obszaru objêtego planem. Zapis planu ustala lokalizacjê
wy³¹cznie jednej funkcji na przedmiotowym terenie uniemo¿liwiaj¹c realizacjê innych funkcji w przypadku braku
mo¿liwoœci realizacji szko³y podstawowej z gimnazjum.
4) Zmiany funkcji terenów ustalonych w projekcie planu w sposób,
który umo¿liwi w³aœcicielom dzia³ek zlokalizowanych bli¿ej centrum miasta realizacjê zabudowy o wiêkszej intensywnoœci.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê zabudowa o zwiêkszonej intensywnoœci winna byæ lokalizowana bli¿ej centrum miasta natomiast zabudowa o ni¿szej intensywnoœci bli¿ej obrze¿y miasta.
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5) W nieuwzglêdnionej czêœci pkt 5 uwagi: wprowadzenia alternatywnych zapisów dla terenu oznaczonego w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du symbolem 3U2 Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym
(aktualnie 3MWU).
Wnosz¹cy uwagê zg³asza w¹tpliwoœæ dla przyjêtej w projekcie planu lokalizacji terenów zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym (3U2) wyra¿aj¹c opiniê, ¿e bli¿ej centrum miasta winny byæ lokalizowane obiekty mieszkalne.
W uzasadnieniu wnosz¹cy uwagê podaje, ¿e przyjêta na
przedmiotowym terenie funkcja us³ugowa o charakterze
ponadlokalnym wymaga poprawnego rozwi¹zania obs³ugi
komunikacyjnej terenu. Projekt planu w tym wzglêdzie nie
zapewnia takich rozwi¹zañ ze wzglêdu na fakt, ¿e przewiduje obs³ugê terenu (w tym dzia³ek Nr 172 i 175) ulicami œlepymi bez mo¿liwoœci przejazdu na tereny zlokalizowane po
drugiej stronie magistrali kolejowej kieruj¹c w ten sposób
ruch ko³owy na w¹skie drogi osiedlowe. Powy¿sze zwiêkszy
niepotrzebnie natê¿enie tego ruchu wewn¹trz osiedla (w tym
w bezpoœrednim s¹siedztwie terenu przewidzianego pod
szko³ê podstawow¹ z gimnazjum).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1, 2, 3, 4, 5 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu wszystkich
uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem,
w tym w szczególnoœci: ustaleñ dokumentu Studium, wniosków
zg³oszonych do projektu planu na wstêpnym etapie procedury
planistycznej, stanu istniej¹cego zabudowy i zagospodarowania terenu, stanu w³asnoœci, uwarunkowañ przyrodniczych i kulturowych, przeznaczenia w planach miejscowych terenów s¹siednich (w tym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki), wydanych decyzji administracyjnych w obszarze objêtym sporz¹dzanym planem oraz
na terenach przyleg³ych (w tym na terenie Gminy Zielonki).
Ad. 1)
Przesuniêcie drogi klasy dojazdowej 7KDD (aktualnie 6KDD)
wg propozycji zawartej w uwadze nie jest mo¿liwe ze wzglêdu
na fakt, ¿e realizacja na terenie oznaczonym w projekcie planu
symbolem 1U1 funkcji szko³y podstawowej z gimnazjum wymaga zapewnienia w³aœciwej (co do wielkoœci) powierzchni
tego terenu oraz ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia dojazdu do istniej¹cych budynków przy ul. Ryba³towskiej - w zwi¹zku z planowan¹ realizacj¹ "Drogi Wolbromskiej". Jednoczeœnie
w tekœcie projektu planu dokonano korekty polegaj¹cej na obni¿eniu wskaŸnika okreœlaj¹cego minimaln¹ wielkoœæ dzia³ki
pod zabudowê z 2000 m2 na 1500 m2. W zwi¹zku z powy¿szym
czêœæ dzia³ek po³o¿onych w terenie oznaczonym w projekcie
planu symbolem 2MWU spe³ni warunki pozwalaj¹ce na samodzielne zagospodarowanie ich na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej. Realizacja zabudowy na pozosta³ych dzia³kach, które nie spe³ni¹ takich warunków z uwagi na niewystarczaj¹c¹ wielkoœæ nieruchomoœci,
do których inwestor posiada tytu³ prawny lub ze wzglêdu na
ustalenia planu mo¿liwa bêdzie w drodze ³¹czenia nieruchomoœci. Umo¿liwi to efektywne wykorzystywanie terenów
w wiêkszym kompleksie (terenie objêtym inwestycj¹).
Ad. 2 i 3)
Wyznaczenie terenu przewidzianego pod lokalizacjê szko³y
podstawowej z gimnazjum stanowi dope³nienie programu us³ug.
Lokalizacjê tych us³ug wyznaczono w oparciu o wniosek z³o¿o-
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ny do planu. W³aœciciel nieruchomoœci wnioskowa³ o przeznaczenie czêœci terenu pod lokalizacjê us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹
centrum osiedla.Tereny wyznaczone pod lokalizacjê szko³y podstawowej z gimnazjum stanowi¹ kontynuacjê tego programu
us³ugowego na osi N-S. Wielkoœæ terenu przewidzianego pod
lokalizacje szko³y podstawowej z gimnazjum wynika z przewidywanej (wyliczonej) liczby mieszkañców (9.300-10.500). Jest
to i tak wielkoœæ o ok. 0,35 ha mniejsza, ni¿ to wynika z potrzeb.
Dla obiektu szko³y z gimnazjum przewidziano wspólne urz¹dzenia sportu i rekreacji, co uzasadnia zmniejszenie wielkoœci terenu wymaganego pod tego rodzaju us³ugê. Zadaniem planu jest
m.in. zabezpieczenie terenu dla programu us³ug zwi¹zanych
z mieszkalnictwem - w nawi¹zaniu do przyjêtego rozpoznania
demograficznego i wielkoœci programowych osiedla.
Wnioskowane alternatywne zapisy planu s¹ niezgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, szczególnie z przepisami dotycz¹cymi zasad techniki prawodawczej. Plan powinien jednoznacznie okreœlaæ przeznaczenie podstawowe terenów oraz
warunki i zasady ich zagospodarowania.
Ad. 4)
Rozmieszczenie terenów pod zabudowê wysokiej i niskiej
intensywnoœci wynika z:
- dokumentu Studium, które dla terenów po³o¿onych po
wschodniej stronie projektowanej "Drogi Wolbromskiej" okreœla strefê przedmieœæ o obni¿onej intensywnoœci u¿ytkowania terenu (tereny po³o¿one na zachód od tej ulicy znajduj¹
siê w strefie miejskiej),
- stanu istniej¹cego zainwestowania. Tereny wzd³u¿ ul. Glogera oraz po obu stronach ul. £okietka, a tak¿e w rejonie ul. ¯wirowej i ul. Ryba³towskiej - zabudowane s¹ (przewa¿aj¹co)
zabudow¹ jednorodzinn¹,
- stanu zagospodarowania terenów bezpoœrednio s¹siaduj¹cych.
Na granicy Krakowa z Gmin¹ Zielonki zrealizowano osiedla
intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa szeregowa). Obecnie realizuje siê tak¿e zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (o wysokoœci 2 kondygnacji nadziemnych z dodatkow¹ trzeci¹ kondygnacj¹ w dachu),
- wniosków z³o¿onych do planu (w tym dotycz¹cych lokalizacji
zabudowy us³ugowej).
Ad. 5)
W wyniku rozpatrzenia uwagi zosta³o zmienione przeznaczenie czêœci terenu oznaczonego symbolem 3U2 (w tym tak¿e zachodniej czêœci dzia³ki Nr 175) na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej o symbolu
3MWU, lecz nie wprowadzono do tekstu projektu planu alternatywnego przeznaczenia dla terenu 3U2. Takie rozwi¹zanie
by³oby niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami, szczególnie
z przepisami dotycz¹cymi zasad techniki prawodawczej. Plan
powinien jednoznacznie okreœlaæ przeznaczenie terenów (podstawowe i dopuszczalne) oraz warunki i zasady ich zagospodarowania. Plan mo¿e okreœliæ proporcje przeznaczenia dopuszczalnego w stosunku do przeznaczenia podstawowego.
5. Uwaga Nr 5
dotyczy rozwi¹zañ znacznej czêœci obszaru objêtego planem
w tym rozwi¹zañ dotycz¹cych przeznaczenia terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 1U1 - Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem
mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug
osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum),
- 2U1 - Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem
mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug
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osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren przedszkola),
- 1US - Teren publicznych urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
- 3U2 - Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym.
[...]*
wnios³a uwagê zawieraj¹c¹ 10 punktów, które dotyczy³y:
1) Nieuwzglêdnienia zastanego stanu prawnego poprzez wyznaczenie w projekcie planu terenów komunikacji i terenów przeznaczonych pod zabudowê w sposób, który utrudnia w³aœcicielom dzia³ek mo¿liwoœæ samodzielnego realizowania inwestycji. Projekt planu preferuje formê "skupu"
i "scalanie" przez jednego inwestora dzia³ek.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê przyjête na rysunku planu
rozwi¹zania komunikacyjne oraz zasiêg terenu 2MWU w liniach rozgraniczaj¹cych uniemo¿liwiaj¹ w odniesieniu do
poszczególnych dzia³ek spe³nienie zapisanego w tekœcie
planu warunku minimalnej powierzchni dzia³ki (20ar) dla
realizacji zabudowy wielorodzinnej i us³ug. Rozwi¹zanie
takie spowoduje spadek wartoœci dzia³ek oraz stwarza warunki do spekulacji gruntem.
2) Zmiany funkcji terenów ustalonych w projekcie planu poprzez przyjêcie zasady, dziêki której dzia³ki zlokalizowane
bli¿ej centrum miasta uzyskaj¹ mo¿liwoœæ realizacji zabudowy o wiêkszej intensywnoœci.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê planowanie terenów zabudowy o ni¿szej intensywnoœci bli¿ej centrum miasta oraz
terenów zabudowy o wy¿szej intensywnoœci bli¿ej obrze¿y
miasta jest niekonsekwentne z naturalnym kierunkiem rozwoju miasta, tj. od centrum ku obrze¿om. W projekcie planu tereny przeznaczone pod zabudowê o najwy¿szej intensywnoœci zlokalizowane zosta³y bezpoœrednio przy granicy z Gmin¹ s¹siedni¹.
3) Zmiany lokalizacji terenu przeznaczonego w projekcie planu na cele szko³y podstawowej z gimnazjum i zlokalizowania obiektów o tej funkcji wewn¹trz osiedla. Zdaniem wnosz¹cego uwagê atutem rozwi¹zania dotycz¹cego lokalizacji szko³y podstawowej z gimnazjum wewn¹trz osiedla
bêdzie zapewnienie dostêpnoœci tego obiektu z jednej drogi dojazdowej oraz z dróg pieszych. Przyjêta w projekcie
planu lokalizacja szko³y podstawowej z gimnazjum w bezpoœrednim s¹siedztwie torów kolejowych, dróg jezdnych
oraz trzech skrzy¿owañ nie stwarza korzystnych warunków pod wzglêdem bezpieczeñstwa dzieci. S¹siedztwo
us³ug ponadlokalnych w tym rozbudowa drukarni i innych
obiektów przemys³owo komercyjnych stanowiæ mo¿e dodatkowe Ÿród³o uci¹¿liwoœci dla planowanego obiektu szko³y podstawowej z gimnazjum.
4) Zmniejszenia powierzchni terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 1U1 (teren szko³y podstawowej z gimnazjum) oraz wprowadzenia do tekstu planu mo¿liwoœci
jego alternatywnej zabudowy.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê powierzchnia terenu zarezerwowanego w projekcie planu dla funkcji szko³y podstawowej z gimnazjum jest bardzo du¿a w stosunku do powierzchni obszaru objêtego planem. Zapis planu ustala lokalizacjê
wy³¹cznie jednej funkcji na przedmiotowym terenie uniemo¿liwiaj¹c realizacjê innych funkcji w przypadku braku mo¿liwoœci realizacji szko³y podstawowej z gimnazjum.
5) Zmiany lokalizacji terenu oznaczonego w projekcie planu
symbolem 2U1 (teren przedszkola) oraz wprowadzenia na
tym terenie alternatywnej mo¿liwoœci zabudowy.
Jako argument przemawiaj¹cy za zmian¹ lokalizacji terenu
2U1 przeznaczonego w projekcie planu na funkcjê przedszkola
sk³adaj¹cy uwagê podaje po³o¿enie tego terenu bezpoœred-
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nio przy ruchliwej ulicy. Zdaniem wnosz¹cego uwagê planowane us³ugi komercyjne stanowi¹ce obudowê tej ulicy wp³ywaæ bêd¹ na zwiêkszenie czêstotliwoœci ruchu ko³owego.
6) Alternatywnych zapisów w stosunku do terenu zabudowy
us³ugowej o charakterze ponadlokalnym.
Wnosz¹cy uwagê zg³asza w¹tpliwoœæ dla przyjêtej w projekcie planu lokalizacji terenów zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym wyra¿aj¹c opiniê, ¿e bli¿ej centrum
miasta winny byæ lokalizowane obiekty mieszkalne. W uzasadnieniu wnosz¹cy uwagê podaje, ¿e przyjêta na przedmiotowym terenie funkcja us³ugowa o charakterze ponadlokalnym wymaga poprawnego rozwi¹zania obs³ugi komunikacyjnej terenu. Projekt planu w tym wzglêdzie nie zapewnia takich rozwi¹zañ ze wzglêdu na fakt, ¿e przewiduje
obs³ugê terenu ulicami œlepymi bez mo¿liwoœci przejazdu
na tereny zlokalizowane po drugiej stronie magistrali kolejowej kieruj¹c w ten sposób ruch ko³owy na w¹skie drogi
osiedlowe. Powy¿sze zwiêkszy niepotrzebnie natê¿enie tego
ruchu wewn¹trz osiedla (w tym w bezpoœrednim s¹siedztwie terenu przewidzianego pod szko³ê podstawow¹ z gimnazjum). Utrudnienia w ruchu ko³owym powodowaæ bêd¹
tak¿e ograniczenia wynikaj¹ce z istniej¹cych znaków drogowych (dotyczy ruchu do istniej¹cej drukarni).
7) Lokalizacji terenów przeznaczonych w projekcie planu na
cele zieleñ urz¹dzonej:
- na obrze¿ach, w oddaleniu od terenów mieszkaniowych
o wy¿szej intensywnoœci ,
- w pobli¿u zabudowy jednorodzinnej, (gdzie przewidziana
jest zieleñ przydomowa),
- w s¹siedztwie us³ug ponadlokalnych ,
- pomiêdzy terenami us³ug ponadlokalnych a magistral¹
kolejow¹ (z dala od terenów mieszkalnych).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê lokalizacja terenów zieleni urz¹dzonej pomiêdzy terenami us³ug ponadlokalnych a magistral¹
kolejow¹ stwarza warunki dla szerzenia siê przestêpczoœci.
8) Lokalizacji terenów rekreacyjnych przy ul. Glogera przy
wjeŸdzie na obszar objêty planem.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê funkcja rekreacyjna nie jest
funkcj¹ podstawow¹ i nie wymaga zwiêkszonej obs³ugi komunikacyjnej w przeciwieñstwie do innych us³ug komercyjnych, tj. handel, rzemios³o itp. Dlatego te¿ w³aœciwe by³by
przeniesienie funkcji rekreacyjnej na obrze¿a miasta, tj. bli¿ej
zabudowy mieszkaniowej oraz przeznaczenie terenu uwolnionego od powy¿szej funkcji na cele us³ugowo - handlowe.
9) Komasowania wszelkich us³ug w jednym centralnym punkcie planu z ca³kowitym pominiêciem rozwi¹zania kwestii
zaopatrzenia i dostêpnoœci dla klientów.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê komasacja wszelkich us³ug
w jednym centralnym punkcie projektu planu wraz z pominiêciem rozwi¹zania kwestii zaopatrzenia i dostêpnoœci
obiektów us³ugowych powoduj¹ zbêdne natê¿enie ruchu
w centrum osiedla, w pobli¿u przedszkola i oœrodka zdrowia. Jednoczeœnie przy planowanej drodze g³ównej projekt planu przewiduje lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej
o niskiej intensywnoœci w sytuacji gdy teren ten z racji
po³o¿enia przy w/w drodze jest bardziej predysponowany
dla lokalizacji us³ug komercyjnych.
10) Narzucenia sztywnego uk³adu komunikacyjnego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ca³kowitym pominiêciu uk³adu komunikacyjnego dla zabudowy wielorodzinnej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1, 2, 3, 4, 5,6,7,
8, 9, 10.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Zg³oszone zastrze¿enia w przewa¿aj¹cej czêœci maja charakter ogólny i dotycz¹ rozwi¹zañ ca³ego obszaru objêtego
projektem planu. Zgodnie z procedur¹, rozwi¹zania przyjête
w projekcie planu dyskutowane by³y w ramach posiedzeñ:
- Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zgodnie
z art. 17 pkt 6 lit.b Ustawy) w dniu 31 sierpnia 2006 r.,
- Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Œrodowiska
Rady Miasta Krakowa w dniu 9 paŸdziernika 2006 r.,
- Przedstawicieli Rady i Zarz¹du dzielnicy IV w dniu 13 paŸdziernika 2006 r.,
- Publicznej dyskusji nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie planu (zgodnie z art. 17 pkt 10 Ustawy) w dniu 6 listopada 2006 r.
Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu wszystkich
uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem,
w tym w szczególnoœci:
- ustaleñ dokumentu Studium,
- zg³oszonych wniosków do projektu planu, zgodnie z procedur¹
na etapie og³oszenia o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu,
- stanu istniej¹cego zabudowy i zagospodarowania terenu,
- stanu w³asnoœci,
- uwarunkowañ przyrodniczych i kulturowych,
- przeznaczenia terenów s¹siednich w planach miejscowych
(w tym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zielonki),
- wydanych decyzji administracyjnych w obszarze objêtym
sporz¹dzanym planem oraz na terenach przyleg³ych (w tym
na terenie Gminy Zielonki)
Ad. 1)
Uwagi nie uwzglêdniono ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci
stworzenia na wszystkich terenach wyodrêbnionych w projekcie planu warunków dla samodzielnej realizacji ustalonego programu (na pojedynczych, istniej¹cych dzia³kach).
Dotyczy to dzia³ek ma³ych, zbyt w¹skich oraz fragmentów
dzia³ek "pozosta³ych" w wyniku zajêcia na cele publiczne
(drogi, us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ mieszkalnictwa). Na takich terenach mo¿liwa jednak bêdzie realizacja zabudowy
w drodze ³¹czenia nieruchomoœci. Umo¿liwi to efektywne
wykorzystywanie terenów w wiêkszym kompleksie (terenie objêtym inwestycj¹).
Je¿eli zostan¹ spe³nione przes³anki okreœlone w art. 36
ust. 1 w/w Ustawy po uchwaleniu planu w³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e wyst¹piæ o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomoœci lub jej czêœci.
Ad. 2)
Uwaga jest nieuzasadniona. Rozmieszczenie terenów pod
zabudowê wysokiej i niskiej intensywnoœci wynika z:
- dokumentu Studium, który dla terenów po³o¿onych po
wschodniej stronie projektowanej "Drogi Wolbromskiej" okreœla strefê przedmieœæ o obni¿onej intensywnoœci u¿ytkowania terenu (tereny po³o¿one na zachód od tej ulicy znajduj¹
siê w strefie miejskiej),
- stanu istniej¹cego zainwestowania kubaturowego. Tereny
wzd³u¿ ul. Glogera oraz po obu stronach ul. £okietka, a tak¿e
w rejonie ul. ¯wirowej i ul. Ryba³towskiej - zabudowane s¹
(przewa¿aj¹co) zabudow¹ jednorodzinn¹,
- stanu zagospodarowania terenów bezpoœrednio s¹siaduj¹cych. Na granicy Krakowa z Gmin¹ Zielonki zrealizowano
osiedla intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa szeregowa). Realizuje siê tak¿e zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (o wysokoœci 2 kondygnacji
nadziemnych z dodatkow¹ trzeci¹ kondygnacj¹ w dachu),
- wniosków zg³oszonych do planu (w tym dotycz¹cych lokalizacji zabudowy us³ugowej),
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Ad. 3) i 4)
Wyznaczenie terenu przewidzianego pod szko³ê podstawowa z gimnazjum jest dope³nieniem us³ug. Lokalizacjê tych us³ug
wyznaczono w oparciu o wniosek z³o¿ony do planu. W³aœciciel
nieruchomoœci wnioskowa³ o przeznaczenie czêœci terenu pod
lokalizacjê us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ centrum osiedla. Tereny
wyznaczone pod lokalizacjê szko³y podstawowej i gimnazjum
stanowi¹ kontynuacjê tego programu us³ugowego na osi N-S.
Wielkoœæ terenu przewidzianego pod lokalizacje szko³y wynika
z przewidywanej (wyliczonej) liczby mieszkañców (9.30010.500). Jest to i tak wielkoœæ o ok. 0,35 ha mniejsza, ni¿ to
wynika z potrzeb. Dla szko³y i gimnazjum przewidziano wspólne
urz¹dzenia sportu i rekreacji co uzasadnia zmniejszenie wielkoœci terenu wymaganego pod tego rodzaju us³ugê. Zadaniem
planu jest m.in. zabezpieczenie terenu dla programu us³ug zwi¹zanych z mieszkalnictwem - w nawi¹zaniu do przyjêtego rozpoznania demograficznego i wielkoœci programowych osiedla.
Ad. 5)
Wyznaczona w projekcie planu droga, przy której zosta³
przeznaczony teren pod lokalizacjê przedszkola, jest drog¹ klasy dojazdowej, zapewniaj¹c¹ dostêpnoœæ tej us³ugi oraz pozosta³ych us³ug zlokalizowanych w tym rejonie. Do przedmiotowej drogi przylega wydzielony ci¹g pieszy z towarzysz¹c¹ zieleni¹. Planowana droga klasy dojazdowej (2KDD) nie bêdzie
stanowi³a "ruchliwej ulicy" ze wzglêdu na wielkoœæ i charakter
programu us³ug mo¿liwych do zrealizowania przy tej drodze
(zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000m2) oraz ich ³atw¹ dostêpnoœæ piesz¹ (w zasiêgu 15 minutowego dojœcia).
Ad. 6)
Wnioskowane alternatywne zapisy planu (pkt 4, 5 i 6 uwagi) s¹ niezgodne z przepisami dotycz¹cymi zasad techniki prawodawczej. Plan powinien jednoznacznie okreœlaæ przeznaczenie terenów (podstawowe i dopuszczalne) oraz warunki i zasady ich zagospodarowania. Plan mo¿e okreœlaæ proporcje przeznaczenia dopuszczalnego w stosunku do przeznaczenia podstawowego. Ustalenia zawarte w § 5 ust. 3 pkt 8, 9, 10 uchwa³y
w sprawie planu, wyraŸnie zakazuj¹ wprowadzania inwestycji
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których
jest lub mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na œrodowisko. Równie¿ w zakresie terenów mieszkaniowych oraz mieszkaniowous³ugowych plan wprowadza zakaz lokalizacji inwestycji, które mog¹ spowodowaæ przekroczenie dopuszczalnych wartoœci stê¿eñ zanieczyszczeñ poza
granicami terenu, do którego u¿ytkownik ma tytu³ prawny.
Wszystkie tereny przeznaczone pod lokalizacjê zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym (U2) posiadaj¹ dostêp
bezpoœrednio z dróg o wy¿szych parametrach technicznych tj. co
najmniej z dróg klasy lokalnej (KDL). Drogi klasy dojazdowej
(KDD) poprawiaj¹ dostêpnoœæ tych terenów (jak w przypadku
terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 3U2).
Ad. 7)
Zieleñ od strony linii kolejowej zosta³a wyznaczona w odniesieniu do uwagi zg³oszonej do projektu planu przez organ
opiniuj¹cy. Wielkoœæ, kszta³t oraz ogólnodostêpny charakter
tych terenów wynika z koniecznoœci zapewnienia odpowiednich warunków ekologicznych dla terenów po³o¿onych wzd³u¿
linii kolejowej (w szczególnoœci dla terenów przewidzianych
pod zabudowê mieszkaniow¹). Pozosta³e tereny pod zieleñ
ogólnodostêpn¹ zosta³y wyznaczone m.in. w oparciu o ustalenia dokumentu Studium.
Ad.8)
Tereny przewidziane pod realizacjê publicznych urz¹dzeñ
sportu i rekreacji zlokalizowano przy ul. Glogera w nawi¹zaniu
do terenów rekreacyjnych okreœlonych w dokumencie Studium
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(wzd³u¿ Doliny Pr¹dnika). Niezale¿nie od tego terenu urz¹dzeñ
rekreacji codziennej powinny znaleŸæ siê w granicach terenów
przewidzianych pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w ramach ustalonych w projekcie planu minimalnych powierzchni biologicznie czynnych).
Ad. 9 i 10)
Planowane drogi wewnêtrzne (KDW) i drogi klasy dojazdowej (KDD) w terenach przewidzianych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ maj¹ zapewniæ dostêpnoœæ komunikacyjn¹ do poszczególnych dzia³ek (w sytuacji du¿ego rozdrobnienia, zró¿nicowania pod wzglêdem w³asnoœci, wyd³u¿onego
kszta³tu).Ten uk³ad, zgodnie z ustaleniami projektu planu, mo¿e
byæ uzupe³niony innymi, nie wyznaczonymi na rysunku planu
drogami wewnêtrznymi. W przypadku terenów przewidzianych
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ zaproponowano
jedynie "wloty" dróg wewnêtrznych z dróg publicznych, pozostawiaj¹c bez rozwi¹zania uk³ad komunikacji wewnêtrznej
(wewn¹trz osiedla). Z analizy stanu w³asnoœci wynika, ¿e s¹ to
tereny stanowi¹ce w³asnoœæ jednego lub 3-4 w³aœcicieli
(w przewa¿aj¹cej czêœci tworz¹cych spó³ki). Wyboru najkorzystniejszych rozwi¹zañ komunikacyjnych dokonano na podstawie
analizy kilku prezentowanych wariantów. Wyniki tych analiz
zosta³y uwzglêdnione w projekcie planu i by³y przedmiotem
opiniowania i uzgodnieñ przez organy i instytucje oraz profesjonalne organy doradcze (MKUA).
Powy¿sze dotyczy tak¿e dostêpnoœci us³ug skoncentrowanych, gdzie w nawi¹zaniu do wyznaczonych na rysunku planu:
ulicy dojazdowej (2KDD) i odcinków ulic wewnêtrznych (8KDW
i 10KDW) istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia nie wydzielonych
dojazdów zaopatrzenia. Dostêpnoœæ us³ug dla klientów zapewnia czytelnie wydzielony na rysunku planu ci¹g pieszy (8KX,
9KX, 10KX) towarzysz¹cy ulicy dojazdowej (2KDD).
Jednoczeœnie zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e poza wydzielonymi terenami us³ug na rysunku planu ustalono ci¹gi kszta³towania pierzei us³ugowych w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej (MW, MWU).
Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, ¿e miejsce lokalizacji
koncentracji us³ug osiedlowych nie jest przypadkowe i wynika
jak to ju¿ podano w odpowiedzi na inne uwagi zg³oszone przez
[...]*, z wniosków zg³oszonych do planu przez w³aœcicieli terenów i developerów, ustaleñ Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa .
Istotnym jest fakt, ¿e miejsca wyznaczonych koncentracji
ustalono pomiêdzy wnioskowanymi terenami zabudowy wielorodzinnej w zasiêgu dostêpnoœci pieszej przewa¿aj¹cej liczby ludnoœci planowanego osiedla.
6. Uwaga Nr 10
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych w Gminie Zielonki, w bezpoœrednim s¹siedztwie z obszarem objêtym planem.
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹ zmiany przeznaczenia terenów granicz¹cych z osiedlem £okietka w Zielonkach z terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami 5MW i 7 MW (tereny
mieszkalnictwa wielorodzinnego) na tereny o przeznaczeniu
i sposobie zagospodarowania odpowiadaj¹cym terenom MN1
lub MN2 - Tereny zabudowy jednorodzinnej o obni¿onej lub
podwy¿szonej intensywnoœci.
Zdaniem wnosz¹cych uwagê szczególnie niepokoj¹c¹ spraw¹ jest
mo¿liwoœæ lokalizowania na terenach ustaleñ 5MW i 7MW budynków 3 kondygnacyjnych o wysokoœci maksymalnej 12 m.
Lokalizacja tak wysokich budynków w bezpoœrednim s¹siedztwie
osiedla zaburza ³ad przestrzenny ca³ej okolicy, w której dominuje
zabudowa jednorodzinna o maksymalnej wysokoœci 9 m.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w tym
zakresie.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwagi nie uwzglêdniono ze wzglêdu na fakt, ¿e planowana
zabudowa o podanych w treœci uwagi parametrach wysokoœciowych stanowiæ bêdzie kontynuacjê ju¿ zrealizowanego na
terenie Gminy Zielonki zespo³u budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej (osiedle Magnolie o wysokoœci budynków 2 kondygnacji nadziemnych z dodatkow¹ trzeci¹ kondygnacj¹ w dachu) oraz bêdzie kszta³towaæ otoczenie pó³nocnej
pierzei planowanej drogi klasy zbiorczej (2KDZ). W/w rozwi¹zanie uwzglêdnia wniosek zg³oszony do projektu planu na etapie wstêpnym procedury planistycznej, który dotyczy³ mo¿liwoœci realizacji zabudowy o podobnych parametrach jak Osiedle Magnolie w granicach Miasta Krakowa, na terenie s¹siaduj¹cym z Gmin¹ Zielonki.
7. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki Nr 308 obr. 31, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 5KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej,
- 5KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y:
1) Niew³aœciwego przeznaczenia w planie dzia³ki Nr 308 pod
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (2MWU).
W uzasadnieniu wnosz¹cy uwagê podaje, ¿e z³o¿ony na
wstêpnym etapie procedury planistycznej wniosek dotycz¹cy przekwalifikowania dzia³ki na cele zabudowy jednorodzinnej, zosta³ uwzglêdniony.
2) W nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi: przesuniêcia
drogi klasy lokalnej oznaczonej w projekcie planu symbolem 5KDL o po³owê szerokoœci tej drogi na dzia³ki zlokalizowane po pó³nocnej stronie.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê ustalenia projektu planu w odniesieniu do dzia³ki Nr 308 uniemo¿liwiaj¹ uzyskanie decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenia na budowê). Przebieg
drogi klasy lokalnej (5KDL) powoduje zmniejszenie powierzchni dzia³ki Nr 308 o ok. 750 m2. Minimalna wielkoœæ
dzia³ki niezbêdna dla realizacji zabudowy na terenie 2MWU
- Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej zosta³a ustalona na poziomie 2000m2. Przedmiotowa dzia³ka nie spe³ni zatem wymogów okreœlonych
ustaleniami planu. Jednoczeœnie dzia³ki zlokalizowane po
pó³nocnej stronie drogi klasy lokalnej (5KDL) nie zosta³y
"naruszone" w zwi¹zku z planowanym jej przebiegiem.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1, 2 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad.1)
Rozpatrywanie wniosków wniesionych do projektu planu
(w pocz¹tkowej fazie procedury planistycznej) powoduje, ¿e
kryteria ich rozpatrywania musz¹ byæ ogólne i odniesione
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w szczególnoœci do wymagañ formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków (na tak wczesnym etapie) nie mo¿e byæ rozstrzygniêciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej (na kolejnych etapach tj. projektowanie, opiniowanie, uzgodnienia oraz wy³o¿enie projektu planu do publicznego wgl¹du) mog¹ zaistnieæ okolicznoœci merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecyduj¹ o ostatecznym rozpatrzeniu wniosku. W trakcie sporz¹dzania projektu planu, po uwzglêdnieniu
wyników rozpatrzenia pozosta³ych wniosków z³o¿onych do planu, przyjêtych rozwi¹zañ z zakresu "podstawowego" uk³adu
komunikacyjnego oraz pozosta³ych uwarunkowañ, uznano za
celowe przeznaczenie przedmiotowego terenu pod realizacjê
zabudowy wielorodzinnej z us³ugami.
Ad.2)
W wyniku rozpatrzenia uwagi w tekœcie projektu planu obni¿ono parametry dotycz¹ce minimalnej wielkoœci dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami na 1500 m2, lecz nie
przesuniêto drogi klasy lokalnej (5KDL) w kierunku pó³nocnym.
Przedmiotowa droga wymaga zapewnienia poprawnoœci technicznej jej w³¹czenia do planowanej drogi klasy zbiorczej (1KDZ).
8. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ki Nr 308 obr. 31, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 5KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej,
- 5KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹
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kryteria ich rozpatrywania musz¹ byæ ogólne i odniesione
w szczególnoœci do wymagañ formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków (na tak wczesnym etapie) nie mo¿e byæ rozstrzygniêciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej (na kolejnych etapach tj. projektowanie, opiniowanie, uzgodnienia oraz wy³o¿enie projektu planu do publicznego wgl¹du) mog¹ zaistnieæ okolicznoœci merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecyduj¹ o ostatecznym rozpatrzeniu wniosku. W trakcie sporz¹dzania projektu planu, po uwzglêdnieniu
wyników rozpatrzenia pozosta³ych wniosków z³o¿onych do planu, przyjêtych rozwi¹zañ z zakresu "podstawowego" uk³adu
komunikacyjnego oraz pozosta³ych uwarunkowañ, uznano za
celowe przeznaczenie przedmiotowego terenu pod realizacjê
zabudowy wielorodzinnej z us³ugami.
Ad.2)
W wyniku rozpatrzenia uwagi w tekœcie projektu planu obni¿ono parametry dotycz¹ce minimalnej wielkoœci dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami na 1500 m2, lecz nie
przesuniêto drogi klasy lokalnej (5KDL) w kierunku pó³nocnym.
Przedmiotowa droga wymaga zapewnienia poprawnoœci technicznej jej w³¹czenia do planowanej drogi klasy zbiorczej (1KDZ).
9. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki Nr 308, obr. 31, która w projekcie planu znajduje siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 5KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej,
- 5KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹.

[...]*
Wnios³a uwagê sk³adaj¹c¹ siê z dwóch punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y:
1) Niew³aœciwego przeznaczenia w planie dzia³ki Nr 308 pod
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (2MWU).
W uzasadnieniu wnosz¹ca uwagê podaje, ¿e z³o¿ony na
wstêpnym etapie procedury planistycznej wniosek dotycz¹cy przekwalifikowania dzia³ki na cele zabudowy jednorodzinnej, zosta³ uwzglêdniony.
2) W nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi: przesuniêcia
drogi klasy lokalnej oznaczonej w projekcie planu symbolem 5KDL o po³owê szerokoœci tej drogi na dzia³ki zlokalizowane po pó³nocnej stronie.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê ustalenia projektu planu w odniesieniu do dzia³ki Nr 308 uniemo¿liwiaj¹ uzyskanie decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenia na budowê).
Przebieg drogi klasy lokalnej (5KDL) powoduje zmniejszenie powierzchni dzia³ki Nr 308 o ok. 750 m2. Minimalna wielkoœæ dzia³ki niezbêdna dla realizacji zabudowy na terenie
2MWU-Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej zosta³a ustalona na poziomie 2000 m2.
Przedmiotowa dzia³ka nie spe³ni zatem wymogów okreœlonych ustaleniami planu. Jednoczeœnie dzia³ki zlokalizowane
po pó³nocnej stronie drogi klasy lokalnej (5KDL) nie zosta³y
"naruszone" w zwi¹zku z planowanym jej przebiegiem.

[...]*
wnios³a uwagê sk³adaj¹c¹ siê z dwóch punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y:
1) Niew³aœciwego przeznaczenia w planie dzia³ki Nr 308 pod
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej.
W uzasadnieniu wnosz¹ca uwagê podaje, ¿e z³o¿ony na
wstêpnym etapie procedury planistycznej wniosek dotycz¹cy przekwalifikowania dzia³ki na cele zabudowy jednorodzinnej, zosta³ uwzglêdniony.
2) W nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi: przesuniêcia
drogi klasy lokalnej (5KDL) o po³owê szerokoœci tej drogi na
dzia³ki zlokalizowane po pó³nocnej stronie.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê ustalenia projektu planu w odniesieniu do dzia³ki Nr 308 uniemo¿liwiaj¹ uzyskanie decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenia na budowê).
Przebieg drogi klasy lokalnej (5KDL) powoduje zmniejszenie powierzchni dzia³ki Nr 308 o ok. 750 m2. Minimalna wielkoœæ dzia³ki niezbêdna dla realizacji zabudowy na terenie
2MWU-Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej zosta³a ustalona na poziomie 2000 m2.
Przedmiotowa dzia³ka nie spe³ni zatem wymogów okreœlonych ustaleniami planu. Jednoczeœnie dzia³ki zlokalizowane
po pó³nocnej stronie drogi klasy lokalnej (5KDL) nie zosta³y
"naruszone" w zwi¹zku z planowanym jej przebiegiem.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1, 2 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1, 2 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.

Wyjaœnienie:
Ad.1)
Rozpatrywanie wniosków wniesionych do projektu planu
(w pocz¹tkowej fazie procedury planistycznej) powoduje, ¿e

Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Rozpatrywanie wniosków wniesionych do projektu planu
(w pocz¹tkowej fazie procedury planistycznej) powoduje, ¿e
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kryteria ich rozpatrywania musz¹ byæ ogólne i odniesione
w szczególnoœci do wymagañ formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków (na tak wczesnym etapie) nie mo¿e byæ rozstrzygniêciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej (na kolejnych etapach tj. projektowanie, opiniowanie, uzgodnienia oraz wy³o¿enie projektu planu do publicznego wgl¹du) mog¹ zaistnieæ okolicznoœci merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecyduj¹ o ostatecznym rozpatrzeniu wniosku. W trakcie sporz¹dzania projektu planu, po uwzglêdnieniu
wyników rozpatrzenia pozosta³ych wniosków z³o¿onych do planu, przyjêtych rozwi¹zañ z zakresu "podstawowego" uk³adu
komunikacyjnego oraz pozosta³ych uwarunkowañ, uznano za
celowe przeznaczenie przedmiotowego terenu pod realizacjê
zabudowy wielorodzinnej z us³ugami.
Ad. 2)
W wyniku rozpatrzenia uwagi w tekœcie projektu planu obni¿ono parametry dotycz¹ce minimalnej wielkoœci dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami na 1500 m2, lecz nie
przesuniêto drogi klasy lokalnej (5KDL) w kierunku pó³nocnym.
Przedmiotowa droga wymaga zapewnienia poprawnoœci technicznej jej w³¹czenia do planowanej drogi klasy zbiorczej (1KDZ).
10. Uwaga Nr 14
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ryba³towskiej w odniesieniu do ustaleñ projektu planu dotycz¹cych przeznaczenia terenów s¹siednich oznaczonych symbolami:
- 2MWU -Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 1KDZ, 3KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 1U1-Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum),
[...]*
wnios³a uwagê zawieraj¹c¹ 4 punkty, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
2) Lokalizacji drogi szybkiego ruchu oraz przeznaczenia terenów
do zabudowy w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej.
Uwagê uzasadniono:
- naruszeniem prawa w³asnoœci do nieruchomoœci (art. 4
Prawa budowlanego),
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
ze wzglêdu na s¹siedztwo cennych kulturowo obiektów,
tj. Dworek Bia³opr¹dnicki wraz z budynkami towarzysz¹cymi i za³o¿eniem parkowym, cmentarz Bia³opr¹dnicki wraz z s¹siedztwem kultu religijnego,
- brakiem uwzglêdnienia walorów architektonicznych i krajobrazowych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania, w tym: istniej¹c¹ od ubieg³ego stulecia zabudowê jednorodzinn¹ o charakterze podmiejskim (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), s¹siedztwo chronionego terenu Doliny Pr¹dnika, now¹ zabudowê jednorodzinn¹ o obni¿onej i podwy¿szonej intensywnoœci (zabudowa bliŸniacza, szeregowa z niepowtarzalnym klimatem bardzo cenionym przez mieszkañców i poszukiwanym przez potencjalnych przysz³ych mieszkañców) bêd¹c¹
swego rodzaju kontynuacj¹ ju¿ istniej¹cej zabudowy,
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ³adu przestrzennego
w tym urbanistyki i architektury ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania dotycz¹ce wysokoœci zabudowy, tj. istniej¹ce budynki w zabudowie niskiej (dotyczy
przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), korytarz
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powietrzny, którym samoloty schodz¹ do l¹dowania na
pobliskim lotnisku w Krakowie - Balicach.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê budowa trasy szybkiego ruchu
oraz zabudowa terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie rejonu cichej i spokojnej ul. Ryba³towskiej budynkami wielorodzinnymi kilku kondygnacyjnymi oraz budynkami us³ug publicznych zburzy ³ad architektoniczny, zachwieje istniej¹cy
porz¹dek, zmieni charakter okolicy, jej niepowtarzalny klimat oraz naruszy dotychczasowe dobro mieszkañców.
3) Przeznaczenia terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej
z us³ugami publicznymi (U).
Zdaniem wnosz¹cej uwagê przyjêta w projekcie planu lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej z us³ugami publicznymi (U) w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna
mieæ miejsca ze wzglêdu na istniej¹cy charakter zabudowy
ul. Ryba³towskiej i jej najbli¿szej okolicy, tj zabudowa jednorodzinna o obni¿onej oraz podwy¿szonej intensywnoœci, zabudowa jednorodzinna bliŸniacza lub tzw. szeregowa do 2 kondygnacji nadziemnych. Istotne znaczenie dla przedmiotowej
sprawy ma równie¿ sposób zakwalifikowania innych terenów w rejonach istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej, tj. terenów w rejonie ul. Glogera, £okietka i s¹siednich.
4) Przebiegu przez teren zabudowany (w tym nowymi obiektami) planowanej "Drogi Wolbromskiej".
Zdaniem wnosz¹cej uwagê lokalizacja "Drogi Wolbromskiej"
w s¹siedztwie dzia³ek przy ul. Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna mieæ miejsca ze wzglêdu na
wydawane pozwolenia na budowê, gruntown¹ modernizacjê lub rozbudowê istniej¹cych budynków w rejonie tej ulicy.
Ponadto przebieg "Drogi Wolbromskiej" zaplanowano tu¿ obok
niezwyk³ego miejsca jakim jest cmentarz Bia³opr¹dnicki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 2, 3, 4.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 2) i 4)
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia zgodnoœci ustaleñ projektu planu z dokumentem Studium. Przedmiotowa droga nie jest drog¹ szybkiego
ruchu (do takich kwalifikuje siê autostrady oraz drogi ekspresowe) nie jest te¿ drog¹ klasy g³ównej ani drog¹ klasy g³ównej
ruchu przyspieszonego (do takich nale¿y ul. Opolska). Jest natomiast drog¹ klasy zbiorczej, której zadaniem jest wyprowadzanie ruchu z uk³adu lokalnego na ulice g³ówne, wzglêdnie wyprowadzanie "ruchu na zewn¹trz" miasta. Zagadnienie zwi¹zane
z zasadami udzielania rekompensat w przypadku obni¿enia wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia planu miejscowego
reguluje art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych stanowi³y przedmiot analizy
na etapie opracowania Studium (w zakresie dotycz¹cym ca³ego obszaru miasta) - w tym w odniesieniu do Dworku Bia³opr¹dnickiego i Doliny Pr¹dnika, które po³o¿one s¹ poza obszarem objêtym granicami przedmiotowego projektu planu. W obszarze objêtym planem, poza kolizj¹ w rejonie zbiegu ul. Piaszczystej i ul. Ryba³towskiej, nie ma kolizji przebiegu trasy tzw.
"Drogi Wolbromskiej" z istniej¹cym zainwestowaniem. Rozbudowa ul. Glogera powodowa³oby szereg takich kolizji, w tym
poza granicami obszaru objêtego projektem planu.
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Ad. 3)
Zg³oszone uwagi i zastrze¿enia dotycz¹ce przeznaczeñ terenów po³o¿onych na pó³noc od ul. Ryba³towskiej (tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i zabudowê us³ugow¹ - MWU) oraz niew³aœciwy sposób "zakwalifikowania" innych terenów, nie znajduj¹ potwierdzenia w ustaleniach projektu planu dotycz¹cych zasad zagospodarowania.
Ró¿nice dotycz¹ce parametrów i wskaŸników ustalonych dla
terenów MN2 i MWU, s¹ nieznaczne:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy na terenach MWU 15-17
m, na terenach MN2 - 11 m (ró¿nice w zakresie 4-6m),
b) 40% udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni dzia³ki
budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹ na terenach
MWU, na terenach MN2 - 30%,
c) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 25% na terenach MWU i min. 35% na terenach MN2.
11. Uwaga Nr 15
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ryba³towskiej w odniesieniu do ustaleñ projektu planu dotycz¹cych przeznaczenia terenów s¹siednich oznaczonych symbolami:
- 2MWU -Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 1KDZ, 3KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 1U1-Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum),
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ cztery punkty, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
2) Lokalizacji drogi szybkiego ruchu oraz przeznaczenia terenów
do zabudowy w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej.
Uwagê uzasadniono:
- naruszeniem prawa w³asnoœci do nieruchomoœci (art. 4
Prawa budowlanego),
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ze
wzglêdu na s¹siedztwo cennych kulturowo obiektów, tj.
Dworek Bia³opr¹dnicki wraz z budynkami towarzysz¹cymi i za³o¿eniem parkowym, cmentarz Bia³opr¹dnicki wraz
z s¹siedztwem kultu religijnego,
- brakiem uwzglêdnienia walorów architektonicznych i krajobrazowych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania,
w tym: istniej¹c¹ od ubieg³ego stulecia zabudowê jednorodzinn¹ o charakterze podmiejskim (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), s¹siedztwo chronionego terenu Doliny Pr¹dnika, now¹ zabudowa jednorodzinn¹ o obni¿onej i podwy¿szonej intensywnoœci (zabudowa bliŸniacza, szeregowa z niepowtarzalnym klimatem
bardzo cenionym przez mieszkañców i poszukiwanym
przez potencjalnych przysz³ych mieszkañców) bêd¹ca swego rodzaju kontynuacj¹ ju¿ istniej¹cej zabudowy,
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ³adu przestrzennego
w tym urbanistyki i architektury ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania dotycz¹ce wysokoœci zabudowy, tj.: istniej¹ce budynki w zabudowie niskiej (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), korytarz powietrzny,
którym samoloty schodz¹ do l¹dowania na pobliskim lotnisku w Krakowie - Balicach.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê budowa trasy szybkiego ruchu oraz zabudowa terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie
rejonu cichej i spokojnej ul. Ryba³towskiej budynkami wielo-
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rodzinnymi kilku kondygnacyjnymi oraz budynkami us³ug
publicznych zburzy ³ad architektoniczny, zachwieje istniej¹cy porz¹dek, zmieni charakter okolicy, jej niepowtarzalny
klimat oraz naruszy dotychczasowe dobro mieszkañców.
3) Przeznaczenia terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej
z us³ugami publicznymi (U).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê przyjêta w projekcie planu lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej
z us³ugami publicznymi (U) w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna mieæ miejsca ze wzglêdu na istniej¹cy charakter zabudowy ul. Ryba³towskiej i jej najbli¿szej okolicy, tj. zabudowa
jednorodzinna o obni¿onej oraz podwy¿szonej intensywnoœci, zabudowa jednorodzinna bliŸniacza lub tzw. szeregowa
do 2 kondygnacji nadziemnych. Istotne znaczenie dla przedmiotowej sprawy ma równie¿ sposób zakwalifikowania innych terenów w rejonach istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej, tj. terenów w rejonie ul. Glogera, £okietka i s¹siednich.
4) Przebiegu przez teren zabudowany (w tym nowymi obiektami) planowanej "Drogi Wolbromskiej"
Zdaniem wnosz¹cego uwagê lokalizacja "Drogi Wolbromskiej"
w s¹siedztwie dzia³ek przy ul. Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna mieæ miejsca ze wzglêdu na
wydawane pozwolenia na budowê, gruntown¹ modernizacjê lub rozbudowê istniej¹cych budynków w rejonie tej ulicy.
Ponadto przebieg "Drogi Wolbromskiej" zaplanowano tu¿ obok
niezwyk³ego miejsca jakim jest cmentarz Bia³opr¹dnicki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 2, 3, 4.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 2) i 4)
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia zgodnoœci ustaleñ projektu planu z dokumentem Studium. Przedmiotowa droga nie jest drog¹ szybkiego
ruchu (do takich kwalifikuje siê autostrady oraz drogi ekspresowe) nie jest te¿ drog¹ klasy g³ównej ani drog¹ klasy g³ównej
ruchu przyspieszonego (do takich nale¿y ul. Opolska). Jest natomiast drog¹ klasy zbiorczej, której zadaniem jest wyprowadzanie ruchu z uk³adu lokalnego na ulice g³ówne, wzglêdnie wyprowadzanie "ruchu na zewn¹trz" miasta. Zagadnienie zwi¹zane
z zasadami udzielania rekompensat w przypadku obni¿enia wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia planu miejscowego
reguluje art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych stanowi³y przedmiot analizy
na etapie opracowania dokumentu Studium (w zakresie dotycz¹cym ca³ego obszaru miasta) - w tym w odniesieniu do Dworku Bia³opr¹dnickiego i Doliny Pr¹dnika, które po³o¿one s¹ poza
obszarem objêtym granicami przedmiotowego projektu planu.
W obszarze objêtym planem, poza kolizj¹ w rejonie zbiegu
ul. Piaszczystej i ul. Ryba³towskiej, nie ma kolizji przebiegu trasy
tzw. "Drogi Wolbromskiej" z istniej¹cym zainwestowaniem. Rozbudowa ul. Glogera powodowa³oby szereg takich kolizji, w tym
poza granicami obszaru objêtego projektem planu.
Ad. 3)
Zg³oszone uwagi i zastrze¿enia dotycz¹ce przeznaczeñ terenów po³o¿onych na pó³noc od ul. Ryba³towskiej (tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i zabudowê us³ugow¹ - MWU) oraz niew³aœciwy sposób "zakwalifi-
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kowania" innych terenów, nie znajduj¹ potwierdzenia w ustaleniach projektu planu dotycz¹cych zasad zagospodarowania.
Ró¿nice dotycz¹ce parametrów i wskaŸników ustalonych dla
terenów MN2 i MWU, s¹ nieznaczne:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy na terenach MWU 1517m, na terenach MN2 - 11m (ró¿nice w zakresie 4-6m),
b) 40% udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni dzia³ki lub
terenu objêtego inwestycj¹ na terenach MWU, na terenach
MN2 - 30%,
c) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 25% na terenach MWU i min. 35% na terenach MN2.
12. Uwaga Nr 16
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ryba³towskiej w odniesieniu do ustaleñ projektu planu dotycz¹cych przeznaczenia terenów s¹siednich oznaczonych symbolami:
- 2MWU -Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 1KDZ, 3KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego
w projekcie planu symbolem 1U1- Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum),
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ cztery punkty, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
2) Lokalizacji drogi szybkiego ruchu oraz przeznaczenia terenów
do zabudowy w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej.
Uwagê uzasadniono:
- naruszeniem prawa w³asnoœci do nieruchomoœci (art. 4
Prawa budowlanego),
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ze
wzglêdu na s¹siedztwo cennych kulturowo obiektów, tj.
Dworek Bia³opr¹dnicki wraz z budynkami towarzysz¹cymi i za³o¿eniem parkowym, cmentarz Bia³opr¹dnicki wraz
z s¹siedztwem kultu religijnego,
- brakiem uwzglêdnienia walorów architektonicznych i krajobrazowych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania
w tym: istniej¹c¹ od ubieg³ego stulecia zabudowê jednorodzinn¹ o charakterze podmiejskim (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), s¹siedztwo chronionego terenu Doliny Pr¹dnika, now¹ zabudowê jednorodzinn¹ o obni¿onej i podwy¿szonej intensywnoœci (zabudowa bliŸniacza, szeregowa z niepowtarzalnym klimatem
bardzo cenionym przez mieszkañców i poszukiwanym
przez potencjalnych przysz³ych mieszkañców) bêd¹ca swego rodzaju kontynuacj¹ ju¿ istniej¹cej zabudowy,
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ³adu przestrzennego
w tym urbanistyki i architektury ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania dotycz¹ce wysokoœci zabudowy, tj.:
istniej¹ce budynki w zabudowie niskiej (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), korytarz powietrzny, którym samoloty schodz¹ do l¹dowania na pobliskim
lotnisku w Krakowie - Balicach.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê budowa trasy szybkiego ruchu oraz zabudowa terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie
rejonu cichej i spokojnej ul. Ryba³towskiej budynkami wielorodzinnymi kilku kondygnacyjnymi oraz budynkami us³ug
publicznych zburzy ³ad architektoniczny, zachwieje istniej¹cy porz¹dek, zmieni charakter okolicy, jej niepowtarzalny
klimat oraz naruszy dotychczasowe dobro mieszkañców.
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3) Przeznaczenia terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej
z us³ugami publicznymi (U).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê przyjêta w projekcie planu
lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej z us³ugami publicznymi (U) w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym
i nie powinna mieæ miejsca ze wzglêdu na istniej¹cy charakter zabudowy ul. Ryba³towskiej i jej najbli¿szej okolicy,
tj. zabudowa jednorodzinna o obni¿onej oraz podwy¿szonej intensywnoœci, zabudowa jednorodzinna bliŸniacza lub
tzw. szeregowa do 2 kondygnacji nadziemnych. Istotne znaczenie dla przedmiotowej sprawy ma równie¿ sposób zakwalifikowania innych terenów w rejonach istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej tj.. terenów w rejonie ul. Glogera,
£okietka i s¹siednich.
4) Planowanej trasy na Wolbrom przebiegiem przez teren zabudowany, m.in. nowymi obiektami.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê lokalizacja trasy na Wolbrom
w s¹siedztwie dzia³ek przy ul. Ryba³towskiej nie powinna
mieæ miejsca szczególnie w warunkach, gdy w rejonie tej
ulicy wydawane s¹ pozwolenia na budowê, przeprowadzono lub nadal prowadza siê gruntown¹ modernizacjê lub rozbudowê istniej¹cych budynków. Jako dodatkowy argument
w przedmiotowej sprawie wnosz¹cy uwagê podaje, ¿e przebieg trasy na Wolbrom zaplanowano tu¿ obok niezwyk³ego
miejsca jakim jest cmentarz Bia³opr¹dnicki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 2, 3, 4.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 2) i 4)
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia zgodnoœci ustaleñ projektu planu ze Studium. Przedmiotowa droga nie jest drog¹ szybkiego ruchu (do
takich kwalifikuje siê autostrady oraz drogi ekspresowe) nie
jest te¿ drog¹ g³ówn¹ ani drog¹ g³ówn¹ ruchu przyspieszonego (do takich nale¿y ul. Opolska). Jest natomiast drog¹ zbiorcz¹,
której zadaniem jest wyprowadzanie ruchu z uk³adu lokalnego
na ulice g³ówne, wzglêdnie wyprowadzanie "ruchu na zewn¹trz" miasta. Zagadnienie zwi¹zane z zasadami udzielania
rekompensat w przypadku obni¿enia wartoœci nieruchomoœci
w wyniku uchwalenia planu miejscowego reguluje art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zagadnienia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego
i walorów krajobrazowych stanowi³y przedmiot analizy na etapie opracowania Studium (w zakresie dotycz¹cym ca³ego obszaru miasta) - w tym w odniesieniu do Dworku Bia³opr¹dnickiego i Doliny Pr¹dnika, które po³o¿one s¹ poza obszarem objêtym granicami przedmiotowego projektu planu.
W obszarze objêtym planem, poza kolizj¹ w rejonie zbiegu
ul. Piaszczystej i ul. Ryba³towskiej, nie ma kolizji przebiegu trasy tzw. "Drogi Wolbromskiej" z istniej¹cym zainwestowaniem.
Rozbudowa ul. Glogera powodowa³oby szereg takich kolizji,
w tym poza granicami obszaru objêtego projektem planu.
Ad. 3)
Zg³oszone uwagi i zastrze¿enia dotycz¹ce przeznaczeñ terenów po³o¿onych na pó³noc od ul. Ryba³towskiej (tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi MWU) oraz niew³aœciwy sposób "zakwalifikowania" innych terenów, nie znajduj¹
potwierdzenia w ustaleniach projektu planu dotycz¹cych zasad
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zagospodarowania. Ró¿nice dotycz¹ce parametrów i wskaŸników ustalonych dla terenów MN2 i MWU, s¹ nieznaczne:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy na terenach MWU 1517 m, na terenach MN2 - 11m (ró¿nice w zakresie 4-6m),
b) 40% udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni dzia³ki lub
terenu objêtego inwestycj¹ na terenach MWU, na terenach
MN2 - 30%,
c) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 25% na terenach MWU i min. 35% na terenach MN2.
13. Uwaga Nr 17
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ryba³towskiej w odniesieniu do ustaleñ projektu planu dotycz¹cych przeznaczenia terenów s¹siednich oznaczonych symbolami:
- 2MWU -Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 1KDZ, 3KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 1U1-Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum),
[...]*
wnios³a uwagê zawieraj¹c¹ cztery punkty, które w zakresie
nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
2) Lokalizacji drogi szybkiego ruchu oraz przeznaczenia terenów
do zabudowy w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej.
Uwagê uzasadniono:
- naruszeniem prawa w³asnoœci do nieruchomoœci (art. 4
Prawa budowlanego),
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ze
wzglêdu na s¹siedztwo cennych kulturowo obiektów, tj.
Dworek Bia³opr¹dnicki wraz z budynkami towarzysz¹cymi i za³o¿eniem parkowym, cmentarz Bia³opr¹dnicki wraz
z s¹siedztwem kultu religijnego,
- brakiem uwzglêdnienia walorów architektonicznych i krajobrazowych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania:
istniej¹ca od ubieg³ego stulecia zabudowa jednorodzinna
o charakterze podmiejskim (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci
przedmiotowego terenu), s¹siedztwo chronionego terenu
Doliny Pr¹dnika, nowa zabudowa jednorodzinna o obni¿onej i podwy¿szonej intensywnoœci (zabudowa bliŸniacza,
szeregowa z niepowtarzalnym klimatem bardzo cenionym
przez mieszkañców i poszukiwanym przez potencjalnych
przysz³ych mieszkañców) bêd¹ca swego rodzaju kontynuacj¹ ju¿ istniej¹cej zabudowy,
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ³adu przestrzennego
w tym urbanistyki i architektury ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania dotycz¹ce wysokoœci zabudowy: istniej¹ce budynki w zabudowie niskiej (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), korytarz powietrzny,
którym samoloty schodz¹ do l¹dowania na pobliskim lotnisku wKrakowie - Balicach.
Wnosz¹ca uwagê w swoim uzasadnieniu jako wyjaœnienie
podaje, ¿e budowa trasy szybkiego ruchu oraz zabudowa
terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie rejonu cichej i spokojnej ul. Ryba³towskiej budynkami wielorodzinnymi, kilkukondygnacyjnymi oraz budynkami us³ug publicznych zburzy ³ad
architektoniczny, zachwieje istniej¹cy porz¹dek, zmieni charakter okolicy, jej niepowtarzalny klimat oraz naruszy dotychczasowe dobro mieszkañców.
3) Przeznaczenia terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
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nej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej
z us³ugami publicznymi (U).
Zdaniem wnosz¹cej uwagê przyjêta w projekcie planu lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej z us³ugami publicznymi (U) w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna
mieæ miejsca ze wzglêdu na istniej¹cy charakter zabudowy
ul. Ryba³towskiej i jej najbli¿szej okolicy, tj. zabudowa jednorodzinna o obni¿onej oraz podwy¿szonej intensywnoœci, zabudowa jednorodzinna bliŸniacza lub tzw. szeregowa do 2 kondygnacji nadziemnych. Istotne znaczenie dla przedmiotowej
sprawy ma równie¿ sposób zakwalifikowania innych terenów w rejonach istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej, tj. terenów w rejonie ul. Glogera, £okietka i s¹siednich.
4) Przebiegu przez teren zabudowany (w tym nowymi obiektami) planowanej "Drogi Wolbromskiej".
Zdaniem wnosz¹cej uwagê lokalizacja "Drogi Wolbromskiej" w s¹siedztwie dzia³ek przy ul. Ryba³towskiej nie jest
rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna mieæ miejsca ze
wzglêdu na wydawane pozwolenia na budowê, gruntown¹
modernizacjê lub rozbudowê istniej¹cych budynków w rejonie tej ulicy. Ponadto przebieg "Drogi Wolbromskiej" zaplanowano tu¿ obok niezwyk³ego miejsca jakim jest cmentarz Bia³opr¹dnicki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 2, 3, 4.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 2) i 4)
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia zgodnoœci ustaleñ projektu planu z dokumentem Studium. Przedmiotowa droga nie jest drog¹ szybkiego ruchu (do takich kwalifikuje siê autostrady oraz drogi
ekspresowe) nie jest te¿ drog¹ klasy g³ównej ani drog¹ klasy
g³ównej ruchu przyspieszonego (do takich nale¿y ul. Opolska). Jest natomiast drog¹ klasy zbiorczej, której zadaniem
jest wyprowadzanie ruchu z uk³adu lokalnego na ulice g³ówne, wzglêdnie wyprowadzanie "ruchu na zewn¹trz" miasta.
Zagadnienie zwi¹zane z zasadami udzielania rekompensat
w przypadku obni¿enia wartoœci nieruchomoœci w wyniku
uchwalenia planu miejscowego reguluje art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia
dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych stanowi³y przedmiot analizy na etapie opracowania dokumentu Studium (w zakresie dotycz¹cym ca³ego obszaru miasta) - w tym w odniesieniu do Dworku Bia³opr¹dnickiego i Doliny Pr¹dnika, które po³o¿one s¹ poza obszarem
objêtym granicami przedmiotowego projektu planu. W obszarze objêtym planem, poza kolizj¹ w rejonie zbiegu ul. Piaszczystej i ul. Ryba³towskiej, nie ma kolizji przebiegu trasy tzw.
"Drogi Wolbromskiej" z istniej¹cym zainwestowaniem. Rozbudowa ul. Glogera powodowa³oby szereg takich kolizji,
w tym poza granicami obszaru objêtego projektem planu.
Ad. 3)
Zg³oszone uwagi i zastrze¿enia dotycz¹ce przeznaczeñ terenów po³o¿onych na pó³noc od ul. Ryba³towskiej (tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i zabudowê us³ugow¹ - MWU) oraz niew³aœciwy sposób "zakwalifikowania" innych terenów, nie znajduj¹ potwierdzenia w ustaleniach projektu planu dotycz¹cych zasad zagospodarowania.
Ró¿nice dotycz¹ce parametrów i wskaŸników ustalonych dla
terenów MN2 i MWU, s¹ nieznaczne:
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a) maksymalna wysokoœæ zabudowy na terenach MWU 1517m, na terenach MN2 - 11m (ró¿nice w zakresie 4-6m),
b) 40% udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni dzia³ki lub
terenu objêtego inwestycj¹ na terenach MWU, na terenach
MN2 - 30%,
c) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 25% na terenach MWU i min. 35% na terenach MN2.

15. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ek Nr 148, 149 obr. 31, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 6MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o podwy¿szonej intensywnoœci,
- 1KDZ - Teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
- 3KDX- Teren drogi publicznej pieszo-jezdnej.

14. Uwaga Nr 18
dotyczy dzia³ki Nr 8 obr. 30, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 1MN1, 2MN1 -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci,
- 10 KDD (aktualnie 9KDD) - Teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
- 1Z - Teren zieleni nieurz¹dzonej

[...]*
wnieœli uwagê zawieraj¹c¹ 3 punkty, które dotyczy³y :
1) Ustalenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania zgodnie
z art. 135 Prawa ochrony œrodowiska ze wzglêdu na ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu.
Zdaniem wnosz¹cych uwagê przebieg "Drogi Wolbromskiej"
w bezpoœrednim s¹siedztwie nieruchomoœci stanowi¹cych
ich w³asnoœæ istotnie ograniczy lub wrêcz uniemo¿liwi korzystanie z nieruchomomoœci w sposób dotychczasowy lub
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, ze wzglêdu na
zwiêkszenie natê¿enia ha³asu i zwiêkszenie emisji zanieczyszczeñ. Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko wykazuje, ¿e
dzia³ki Nr 148 i 149 znajd¹ siê w zasiêgu ponadnormatywnych oddzia³ywañ akustycznych dróg i ulic oraz w strefie
emisji zanieczyszczeñ. W momencie zakupu dzia³ek Nr 148
i 149 w roku 2001 teren ten by³ wolny od w/w uci¹¿liwoœci
(przy braku w poprzednich planach ustalenia drogi zbiorczej)
co zadecydowa³o o kupnie przedmiotowych nieruchomoœci.
W obliczu planowanej inwestycji drogowej nieruchomoœæ
traci dotychczasowe walory u¿ytkowe.
2) Wykupu nieruchomoœci lub uzyskania odszkodowania za
dzia³ki w zwi¹zku z uzasadnieniem do zg³oszonej uwagi opisanym w ramach pkt 1.
3) Budowy zjazdu z planowanej "Drogi Wolbromskiej" w ul. Ryba³towsk¹ w zwi¹zku z planowanym zamkniêciem ul. Ryba³towskiej od ul. Piaszczystej.
Zdaniem wnosz¹cych uwagê planowane zamkniêcie ul. Ryba³towskiej od ul. Piaszczystej spowoduje ograniczenie dostêpu do dzia³ek Nr 148 i 149.

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ dopuszczenia na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci
(MN1) lokalizacji niskiej zabudowy wielorodzinnej lub szeregowej w zwi¹zku z ustalon¹ w projekcie planu minimaln¹ wielkoœci¹ dzia³ki niezbêdn¹ dla realizacji zabudowy jednorodzinnej
na ok. 800 m2.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê ustalona w projekcie planu minimalna wielkoœæ dzia³ki 800 m2 pozwala na realizacjê zabudowy
o charakterze rezydencjonalnym. Mo¿liwoœæ realizacji na przedmiotowym terenie tego rodzaju zabudowy w warunkach intensywnego ruchu na ul. Glogera , po³o¿enia blisko g³ównej arterii
miejskiej jak¹ jest ul. Opolska oraz ze wzglêdu na istniej¹cy charakter zabudowy zlokalizowanej po przeciwnej stronie ulicy, a tak¿e
du¿y stopieñ zurbanizowania przedmiotowego terenu i doœæ intensywn¹ infrastrukturê jak¹ jest linia kolejowa nie wydaje siê
rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie ma dla niej uzasadnienia.
Dopuszczenie na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
o obni¿onej intensywnoœci (MN1) niskiej zabudowy wielorodzinnej
lub szeregowej stwarza mo¿liwoœæ nawi¹zania do istniej¹cej zabudowy w tym zlokalizowanej po przeciwnej stronie ul. Glogera.
Prezydent miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w tym
zakresie.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwagi nie uwzglêdniono ze wzglêdu na po³o¿enie przedmiotowego terenu w s¹siedztwie Doliny Pr¹dnika oraz koniecznoœæ zachowania zgodnoœci projektu planu z dokumentem Studium, które kwalifikuje przedmiotowy teren do strefy podmiejskiej. Za bezzasadne uznaje siê uzasadnienie do zg³oszonej
uwagi ze wzglêdu na fakt, ¿e teren po³o¿ony pomiêdzy ul. Glogera a dawn¹ M³ynówk¹ (za wyj¹tkiem dwu budynków zlokalizowanych w pó³nocnej czêœci tego terenu), nie jest zabudowany natomiast zabudowa rezydencjonalna, o której pisze
sk³adaj¹cy uwagê, dotyczy³aby dzia³ek du¿o wiêkszych ni¿
800 m2. Projekt planu poza okreœleniem parametrów dopuszczalnej wysokoœci zabudowy oraz wskaŸnika powierzchni zabudowy dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji nie okreœla
powierzchni u¿ytkowej budynków, jakie mog¹ byæ zrealizowane. Bêdzie to zale¿ne od potrzeb i œrodków finansowych, jakimi
dysponuje inwestor. Istotnym elementem ustaleñ, ze wzglêdu
na bezpoœrednie s¹siedztwo z Dolin¹ Pr¹dnika, jest wskaŸnik
powierzchni biologicznie czynnej.
Wszystkie parametry i wskaŸniki okreœlaj¹ nieprzekraczalne, maksymalne b¹dŸ minimalne ich wartoœci.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1, 2, 3.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Uwagi nie uwzglêdniono ze wzglêdu na fakt, ¿e o ustaleniu
"obszaru ograniczonego u¿ytkowania" nie rozstrzyga plan miejscowy. Plan mo¿e jedynie wskazaæ œrodki i ustaliæ sposób zagospodarowania terenów, tak aby zminimalizowaæ wp³yw tzw. "zanieczyszczeñ komunikacyjnych" (w tym ha³asu) na tereny s¹siednie. W liniach rozgraniczaj¹cych drogi klasy zbiorczej (1KDZ)
mo¿liwe jest lokalizowanie urz¹dzeñ ograniczaj¹cych ten wp³yw.
Ustalenie "obszaru ograniczonego u¿ytkowania" mo¿e nast¹piæ po zrealizowaniu inwestycji - wg przepisów odrêbnych.
Ad. 2)
Z roszczeniami odszkodowawczymi (w tym dotycz¹cymi
wykupu nieruchomoœci) mo¿na - zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2
Ustawy - wystêpowaæ po uchwaleniu planu, natomiast w odniesieniu do nieruchomoœci, które znalaz³yby siê w ewentualnym "obszarze ograniczonego u¿ytkowania" - po jego ustanowieniu (wg przepisów odrêbnych).
Ad. 3)
Dojazd do wschodniego odcinka ul. Ryba³towskiej, wg projektu planu, przewidziany jest od strony ul. Piaszczystej, a odbywaæ siê on bêdzie tak jak dotychczas (ulic¹ pieszo-jezdn¹) przy
wykorzystaniu ul. ¯wirowej. Jednoczeœnie dla dzia³ek po³o¿o-
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nych po stronie zachodniej planowanej "Drogi Wolbromskiej"
projekt planu przewiduje dojazd planowanymi drogami 6KDD
i 5KDL. Projekt planu nie zak³ada "w³¹czenia" ul. Ryba³towskiej
do tzw. "Drogi Wolbromskiej", co nie oznacza, ¿e na etapie realizacji drogi, na wniosek mieszkañców i przy spe³nieniu warunków zarz¹dcy drogi, takie "w³¹czenie" nie bêdzie mo¿liwe.
16. Uwaga Nr 20
dotyczy nieruchomoœci Nr 157/1 po³o¿onej przy ul. Ryba³towskiej na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem
5MN2 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci) w odniesieniu do ustaleñ projektu
planu dotycz¹cych przeznaczenia terenów s¹siednich oznaczonych symbolami:
- 2MWU -Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 1KDZ, 3KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 1U1-Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum),
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 4 punkty, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
2) Lokalizacji drogi szybkiego ruchu oraz przeznaczenia terenów
do zabudowy w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej.
Uwagê uzasadniono:
- naruszeniem prawa w³asnoœci do nieruchomoœci (art. 4
Prawa budowlanego),
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ze wzglêdu na s¹siedztwo cennych kulturowo obiektów, tj. Dworek
Bia³opr¹dnicki wraz z budynkami towarzysz¹cymi i za³o¿eniem parkowym, cmentarz Bia³opr¹dnicki wraz z s¹siedztwem kultu religijnego, - brakiem uwzglêdnienia walorów
architektonicznych i krajobrazowych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania, w tym: istniej¹c¹ od ubieg³ego stulecia zabudowê jednorodzinn¹ o charakterze podmiejskim (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), s¹siedztwo chronionego terenu Doliny Pr¹dnika, now¹ zabudowê
jednorodzinn¹ o obni¿onej i podwy¿szonej intensywnoœci (zabudowa bliŸniacza, szeregowa z niepowtarzalnym klimatem
bardzo cenionym przez mieszkañców i poszukiwanym przez
potencjalnych przysz³ych mieszkañców) bêd¹c¹ swego rodzaju kontynuacj¹ ju¿ istniej¹cej zabudowy,
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ³adu przestrzennego
w tym urbanistyki i architektury ze wzglêdu na fakt, ¿e
w przewa¿aj¹cej czêœci teren kszta³tuj¹ budynki o podobnej architekturze i niskiej zabudowie z uwagi na korytarz
powietrzny, którym samoloty schodz¹ do l¹dowania na
pobliskim lotnisku w Krakowie - Balicach.
3) Przeznaczenia terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej
z us³ugami publicznymi (U).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê przyjêta w projekcie planu lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej
z us³ugami publicznymi (U) w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy
Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna mieæ miejsca ze wzglêdu na istniej¹cy charakter zabudowy ul. Ryba³towskiej i jej najbli¿szej okolicy, tj. zabudowa jednorodzinna o obni¿onej oraz podwy¿szonej intensyw-
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noœci, zabudowa jednorodzinna bliŸniacza lub tzw. szeregowa do 2 kondygnacji nadziemnych. Planowana zabudowa
o wysokoœci do 4 kondygnacji nadziemnych k³óci siê z charakterem zabudowy istniej¹cej w tym rejonie.
Ponadto znaczna czêœæ w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych
w rejonie terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem
2MWU na etapie wydawanych decyzji administracyjnych zosta³a poinformowana, ¿e nieruchomoœci stanowi¹ce ich w³asnoœæ po³o¿one s¹ na terenie zabudowy niskiej w³aœnie ze
wzglêdu na charakter tego rejonu oraz istniej¹c¹ zabudowê.
4) Przebiegu przez teren zabudowany (w tym nowymi obiektami) planowanej "Drogi Wolbromskiej".
Zdaniem wnosz¹cego uwagê lokalizacja "Drogi Wolbromskiej"
w s¹siedztwie dzia³ek zlokalizowanych przy ul. Ryba³towskiej
nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna mieæ miejsca
ze wzglêdu na fakt, ¿e planowana droga przecina uk³ad dróg
dojazdowych do posesji i zarazem odcina drogê dojazdow¹
do ul. Ryba³towskiej oraz dojœcie do przystanku komunikacji
miejskiej. Obawê budzi tak¿e istniej¹ce ryzyko naruszenia
struktury murów i fundamentów istniej¹cych budynków podczas realizacji przedsiêwziêcia drogowego.
W warunkach, gdy znaczna czêœæ mieszkañców przedmiotowego terenu ponios³a niedawno nak³ady zwi¹zane z budow¹
nowych oraz gruntown¹ modernizacj¹ lub rozbudow¹ istniej¹cych budynków w/w obawy s¹ w pe³ni uzasadnione.
Ponadto przebieg "Drogi Wolbromskiej" zaplanowano tu¿
obok niezwyk³ego miejsca jakim jest cmentarz Bia³opr¹dnicki co wi¹¿e siê z naruszeniem szczególnego klimatu tego
miejsca i okolicy oraz spowoduje zamkniêcie do niego dostêpu od strony ul. Ryba³towskiej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 2, 3, 4.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 2) i 4)
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia zgodnoœci ustaleñ projektu planu z dokumentem Studium. Przedmiotowa droga nie jest drog¹ szybkiego
ruchu (do takich kwalifikuje siê autostrady oraz drogi ekspresowe) nie jest te¿ drog¹ klasy g³ównej ani drog¹ klasy g³ównej
ruchu przyspieszonego (do takich nale¿y ul. Opolska). Jest natomiast drog¹ klasy zbiorczej, której zadaniem jest wyprowadzanie ruchu z uk³adu lokalnego na ulice g³ówne, wzglêdnie wyprowadzanie "ruchu na zewn¹trz" miasta. Zagadnienie zwi¹zane
z zasadami udzielania rekompensat w przypadku obni¿enia wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia planu miejscowego
reguluje art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych stanowi³y przedmiot analizy
na etapie opracowania dokumentu Studium (w zakresie dotycz¹cym ca³ego obszaru miasta) - w tym w odniesieniu do Dworku Bia³opr¹dnickiego i Doliny Pr¹dnika, które po³o¿one s¹ poza
obszarem objêtym granicami przedmiotowego projektu planu.
W obszarze objêtym planem, poza kolizj¹ w rejonie zbiegu
ul. Piaszczystej i ul. Ryba³towskiej, nie ma kolizji przebiegu trasy
tzw. "Drogi Wolbromskiej" z istniej¹cym zainwestowaniem. Rozbudowa ul. Glogera powodowa³oby szereg takich kolizji, w tym
poza granicami obszaru objêtego projektem planu.
Ad. 3)
Zg³oszone uwagi i zastrze¿enia dotycz¹ce przeznaczeñ terenów po³o¿onych na pó³noc od ul. Ryba³towskiej (tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i zabudowê us³ugow¹ - MWU) oraz niew³aœciwy sposób "zakwalifi-
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kowania" innych terenów, nie znajduj¹ potwierdzenia w ustaleniach projektu planu dotycz¹cych zasad zagospodarowania.
Ró¿nice dotycz¹ce parametrów i wskaŸników ustalonych dla
terenów MN2 i MWU, s¹ nieznaczne:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy na terenach MWU 1517m, na terenach MN2 - 11m (ró¿nice w zakresie 4-6m),
b) 40% udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni dzia³ki lub
terenu objêtego inwestycj¹ na terenach MWU, na terenach
MN2 - 30%,
c) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 25% na terenach MWU i min. 35% na terenach MN2.
17. Uwaga Nr 21
dotyczy nieruchomoœci Nr 157/1 po³o¿onej przy ul. Ryba³towskiej na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem
5MN2 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci) w odniesieniu do ustaleñ projektu
planu dotycz¹cych przeznaczenia terenów s¹siednich oznaczonych symbolami:
- 2MWU -Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 1KDZ, 3KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 1U1-Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum),
[...]*
wnios³a uwagê zawieraj¹c¹ cztery punkty, które w zakresie
nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
2) Lokalizacji drogi szybkiego ruchu oraz przeznaczenia terenów
do zabudowy w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej.
Uwagê uzasadniono:
- naruszeniem prawa w³asnoœci do nieruchomoœci (art. 4 Prawa budowlanego),
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ze wzglêdu na s¹siedztwo cennych kulturowo obiektów, tj. Dworek
Bia³opr¹dnicki wraz z budynkami towarzysz¹cymi i za³o¿eniem parkowym, cmentarz Bia³opr¹dnicki wraz z s¹siedztwem kultu religijnego,
- brakiem uwzglêdnienia walorów architektonicznych i krajobrazowych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce uwarunkowania, w tym:
istniej¹c¹ od ubieg³ego stulecia zabudowê jednorodzinn¹ o charakterze podmiejskim (dotyczy przewa¿aj¹cej czêœci przedmiotowego terenu), s¹siedztwo chronionego terenu Doliny Pr¹dnika, now¹ zabudowê jednorodzinn¹ o obni¿onej i podwy¿szonej
intensywnoœci (zabudowa bliŸniacza, szeregowa z niepowtarzalnym klimatem bardzo cenionym przez mieszkañców i poszukiwanym przez potencjalnych przysz³ych mieszkañców) bêd¹ca swego rodzaju kontynuacj¹ ju¿ istniej¹cej zabudowy,
- brakiem uwzglêdnienia wymagañ ³adu przestrzennego w tym
urbanistyki i architektury ze wzglêdu na fakt, ¿e w przewa¿aj¹cej czêœci teren kszta³tuj¹ budynki o podobnej architekturze i niskiej zabudowie z uwagi na korytarz powietrzny, którym samoloty schodz¹ do l¹dowania na pobliskim lotnisku
w Krakowie - Balicach.
3) Przeznaczenia terenów w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. Ryba³towskiej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej
z us³ugami publicznymi (U).
Zdaniem wnosz¹cej uwagê przyjêta w projekcie planu lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-

Poz. 728

budowy us³ugowej (MWU) oraz zabudowy zwi¹zanej z us³ugami publicznymi (U) w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy
Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna mieæ miejsca ze wzglêdu na istniej¹cy charakter zabudowy ul. Ryba³towskiej i jej najbli¿szej okolicy, tj. zabudowa jednorodzinna o obni¿onej oraz podwy¿szonej intensywnoœci, zabudowa jednorodzinna bliŸniacza lub tzw. szeregowa do 2 kondygnacji nadziemnych. Planowana zabudowa
o wysokoœci do 4 kondygnacji nadziemnych k³óci siê z charakterem zabudowy istniej¹cej w tym rejonie.
Ponadto znaczna czêœæ w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych
w rejonie terenu 2MWU na etapie wydawanych decyzji administracyjnych zosta³a poinformowana, ¿e nieruchomoœci
stanowi¹ce ich w³asnoœæ po³o¿one s¹ na terenie zabudowy
niskiej w³aœnie ze wzglêdu na charakter tego rejonu oraz
istniej¹c¹ zabudowê.
4) Przebiegu przez teren zabudowany (w tym nowymi obiektami) planowanej "Drogi Wolbromskiej"
Zdaniem wnosz¹cej uwagê lokalizacja "Drogi Wolbromskiej"
w s¹siedztwie dzia³ek zlokalizowanych przy ul. Ryba³towskiej nie jest rozwi¹zaniem w³aœciwym i nie powinna mieæ
miejsca ze wzglêdu na fakt, ¿e planowana droga przecina
uk³ad dróg dojazdowych do posesji i zarazem odcina drogê
dojazdow¹ do ul. Ryba³towskiej oraz dojœcie do przystanku
komunikacji miejskiej. Obawê budzi tak¿e istniej¹ce ryzyko
naruszenia struktury murów i fundamentów istniej¹cych
budynków podczas realizacji przedsiêwziêcia drogowego.
W warunkach gdy znaczna czêœæ mieszkañców przedmiotowego terenu ponios³a niedawno nak³ady zwi¹zane z budow¹
nowych oraz gruntown¹ modernizacj¹ lub rozbudow¹ istniej¹cych budynków w/w obawy s¹ w pe³ni uzasadnione.
Ponadto przebieg "Drogi Wolbromskiej" zaplanowano tu¿
obok niezwyk³ego miejsca jakim jest cmentarz Bia³opr¹dnicki co wi¹¿e siê z naruszeniem szczególnego klimatu tego
miejsca i okolicy oraz spowoduje zamkniêcie do niego dostêpu od strony ul. Ryba³towskiej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 2, 3, 4.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 2 i 4)
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia zgodnoœci ustaleñ projektu planu z dokumentem Studium. Przedmiotowa droga nie jest drog¹ szybkiego ruchu (do takich kwalifikuje siê autostrady oraz drogi
ekspresowe) nie jest te¿ drog¹ klasy g³ównej ani drog¹ klasy
g³ównej ruchu przyspieszonego (do takich nale¿y ul. Opolska).
Jest natomiast drog¹ klasy zbiorczej, której zadaniem jest wyprowadzanie ruchu z uk³adu lokalnego na ulice g³ówne, wzglêdnie wyprowadzanie "ruchu na zewn¹trz" miasta. Zagadnienie
zwi¹zane z zasadami udzielania rekompensat w przypadku
obni¿enia wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia planu
miejscowego reguluje art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia dotycz¹ce ochrony
dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych stanowi³y przedmiot analizy na etapie opracowania dokumentu Studium (w zakresie dotycz¹cym ca³ego obszaru miasta) - w tym
w odniesieniu do Dworku Bia³opr¹dnickiego i Doliny Pr¹dnika,
które po³o¿one s¹ poza obszarem objêtym granicami przedmiotowego projektu planu. W obszarze objêtym planem, poza
kolizj¹ w rejonie zbiegu ul. Piaszczystej i ul. Ryba³towskiej, nie
ma kolizji przebiegu trasy tzw. "Drogi Wolbromskiej" z istniej¹cym zainwestowaniem. Rozbudowa ul. Glogera powodowa³o-
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by szereg takich kolizji, w tym poza granicami obszaru objêtego projektem planu.
Ad. 3)
Zg³oszone uwagi i zastrze¿enia dotycz¹ce przeznaczeñ terenów po³o¿onych na pó³noc od ul. Ryba³towskiej (tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i zabudowê us³ugow¹ - MWU) oraz niew³aœciwy sposób "zakwalifikowania" innych terenów, nie znajduj¹ potwierdzenia w ustaleniach projektu planu dotycz¹cych zasad zagospodarowania.
Ró¿nice dotycz¹ce parametrów i wskaŸników ustalonych dla
terenów MN2 i MWU, s¹ nieznaczne:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy na terenach MWU 1517m, na terenach MN2 - 11m (ró¿nice w zakresie 4-6m),
b) 40% udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni dzia³ki lub
terenu objêtego inwestycj¹ na terenach MWU, na terenach
MN2 - 30%,
c) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 25% na terenach MWU i min. 35% na terenach MN2.
18. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ek Nr 173/1, 173/2, 172, 175 obr. 31, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 3U2 - Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym (aktualnie 3MWU),
- 3KDD, 7KDD (aktualnie 6KDD) - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
- 7KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹,
- 1U1 - Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem
mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug
osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum).
[...]*
wnios³a uwagê zawieraj¹c¹ cztery punkty, które w zakresie
nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
1) Zmiany planowanej lokalizacji szko³y podstawowej z gimnazjum na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem 1U1, ewentualnie zawê¿enia obszaru przeznaczonego
pod w/w inwestycjê, a tak¿e mo¿liwoœci alternatywnego
wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej na terenie 1U1,
3U2 w formie ustalenia uzupe³niaj¹cego (dopuszczalnego).
Uwagê uzasadniono:
- lokalizacj¹ terenu przeznaczonego pod budowê szko³y podstawowej z gimnazjum w terenie niekorzystnym pod wzglêdem
bezpieczeñstwa dzieci z uwagi na bezpoœrednie s¹siedztwo
torów kolejowych, dróg jezdnych oraz trzech skrzy¿owañ,
- bardzo du¿¹ powierzchni¹ terenu zarezerwowanego w projekcie planu dla realizacji szko³y podstawowej z gimnazjum w stosunku do powierzchni obszaru objêtego planem,
- ustaleniem lokalizacji wy³¹cznie jednej funkcji na przedmiotowym terenie uniemo¿liwiaj¹c realizacjê innych funkcji w przypadku braku mo¿liwoœci realizacji szko³y podstawowej z gimnazjum,
- mo¿liwym wzrostem dodatkowych uci¹¿liwoœci równie¿ komunikacyjnych w tym rejonie ze wzglêdu na planowane
w s¹siedztwie obiektu szko³y podstawowej z gimnazjum
us³ugi o charakterze ponadlokalnym,
- lokalizacj¹ w obszarze objêtym planem odrêbnego terenu
urz¹dzeñ sportu i rekreacji (1US) co sprawia, ¿e nie zachodzi potrzeba podwajania tych samych funkcji (boisk) w odniesieniu do terenu 1U1,
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- przyjêciem w projekcie planu rozwi¹zañ komunikacyjnych,
które obs³ugê przedmiotowych terenów wprowadzaj¹ na
uliczki osiedlowe nie zapewniaj¹c dogodnego dostêpu do
planowanych funkcji us³ugowych z obszaru osiedla.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê obiekt szko³y podstawowej z gimnazjum winien byæ zlokalizowany bli¿ej centrum osiedla.
2) Przesuniêcia planowanej drogi klasy dojazdowej (7KDD)
w kierunku zachodnim w celu spe³nienia warunku dotycz¹cego minimalnej powierzchni dzia³ki (20ar) wymaganej pod
projektowan¹ zabudowê.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê ustalony w projekcie planu przebieg drogi klasy dojazdowej (7KDD) czêœciowo po dzia³kach
stanowi¹cych w³asnoœæ wnosz¹cej uwagê uniemo¿liwi samodzielne prowadzenie zamierzeñ inwestycyjnych na przedmiotowych dzia³kach z uwagi na brak mo¿liwoœci zapewnienia wymaganej ustaleniami planu minimalnej powierzchni
dzia³ki (20ar) pod projektowan¹ zabudowê. Ponadto projekt
planu nie zapewnia prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w rejonie tej drogi ze wzglêdu na
fakt, ¿e drogi dojazdowe obs³uguj¹ce tereny (w tym dzia³ki
Nr 172 i 175) zaprojektowane zosta³y jako ulice œlepe bez
mo¿liwoœci przejazdu na tereny zlokalizowane po drugiej stronie magistrali kolejowej. Takie rozwi¹zanie spowoduje skierowanie ruchu ko³owego na drogi osiedlowe zwiêkszaj¹c
niepotrzebnie natê¿enie tego ruchu wewn¹trz osiedla (w tym
w bezpoœrednim s¹siedztwie terenu przewidzianego pod
szko³ê podstawow¹ z gimnazjum).
3) W nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi: zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du symbolem 3U2 -Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym- na tereny
mieszkalne.
4) W nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi: Wprowadzenia w zapisach planu mo¿liwoœci lokalizacji us³ug komercyjnych w parterach budynków mieszkalnych w miejscu o mniejszym natê¿eniu ruchu ko³owego, bli¿ej centrum osiedla.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê zaproponowane w treœci punktu 4 rozwi¹zanie umo¿liwi mieszkañcom korzystanie z us³ug
komercyjnych w wygodny sposób przy uwzglêdnieniu podjazdu do obiektów us³ugowych samochodami i zapewnieniu
odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych obok projektowanego centrum.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1, 2, 3 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi), 4 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ dzia³ki nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa lub stanowi¹ce mienie Gminy Kraków
przydatne pod wzglêdem wielkoœci i kszta³tu na cele planowanej szko³y podstawowej z gimnazjum. Powoduje to koniecznoœæ przeznaczenia terenu pod tego rodzaju us³ugê na gruntach stanowi¹cych w³asnoœæ prywatn¹. Wyznaczenie terenu
przewidzianego pod lokalizacjê szko³y podstawowej z gimnazjum jest dope³nieniem programu us³ug. Lokalizacjê tych us³ug
wyznaczono w oparciu o wniosek z³o¿ony do planu.
W³aœciciel nieruchomoœci wnioskowa³ o przeznaczenie czêœci terenu pod lokalizacjê us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ centrum
osiedla. Tereny wyznaczone pod lokalizacjê szko³y podstawowej i gimnazjum stanowi¹ kontynuacjê tego programu us³ugowego na osi N-S.
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Wielkoœæ terenu przewidzianego pod lokalizacjê szko³y wynika z przewidywanej (wyliczonej) liczby mieszkañców (9.30010.500). Jest to i tak wielkoœæ o ok. 0,35 ha mniejsza, ni¿ wynika to z potrzeb. Dla obiektu szko³y z gimnazjum przewidziano
wspólne urz¹dzenia sportu i rekreacji, co uzasadnia zmniejszenie wielkoœci terenu wymaganego pod tego rodzaju us³ugê. Zadaniem planu jest m.in. zabezpieczenie terenu dla programu us³ug zwi¹zanych z mieszkalnictwem - w nawi¹zaniu
do przyjêtego rozpoznania demograficznego i wielkoœci programowych osiedla.
Plan okreœla równie¿ przeznaczenie dopuszczalne w terenie
1U1 zapewniaj¹c warunki jego prawid³owego funkcjonowania.
Ad. 2)
Przesuniêcie drogi klasy dojazdowej 7KDD (aktualnie 6KDD)
wg propozycji zawartej w uwadze nie jest mo¿liwe ze wzglêdu
na fakt, ¿e realizacja na terenie oznaczonym w projekcie planu
symbolem 1U1 funkcji szko³y podstawowej z gimnazjum wymaga zapewnienia w³aœciwej (co do wielkoœci) powierzchni
tego terenu oraz ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia dojazdu do istniej¹cych budynków przy ul. Ryba³towskiej - w zwi¹zku z planowan¹ realizacj¹ "Drogi Wolbromskiej". Jednoczeœnie
w tekœcie projektu planu dokonano korekty polegaj¹cej na obni¿eniu wskaŸnika okreœlaj¹cego minimaln¹ wielkoœæ dzia³ki
pod zabudowê z 2000 m2 na 1500 m2. W zwi¹zku z powy¿szym
czêœæ dzia³ek po³o¿onych w terenie oznaczonym w projekcie
planu symbolem 2MWU spe³ni warunki pozwalaj¹ce na samodzielne zagospodarowanie ich na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej. Realizacja zabudowy na pozosta³ych dzia³kach, które nie spe³ni¹ takich warunków z uwagi na niewystarczaj¹c¹ wielkoœæ nieruchomoœci,
do których inwestor posiada tytu³ prawny lub ze wzglêdu na
ustalenia planu mo¿liwa bêdzie w drodze ³¹czenia nieruchomoœci. Umo¿liwi to efektywne wykorzystywanie terenów
w wiêkszym kompleksie (terenie objêtym inwestycj¹).
Ad. 3)
W wyniku rozpatrzenia uwagi zosta³o zmienione przeznaczenie czêœci terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 3U2 (w tym tak¿e zachodniej czêœci dzia³ki Nr 175) na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej o symbolu 3MWU, lecz nie przekwalifikowano ca³oœci
tego terenu na cele mieszkaniowe.
Ad. 4)
Projekt planu okreœla przeznaczenie dopuszczalne (w tym
us³ugi publiczne i komercyjne). Przeznaczenie dopuszczalne,
w tym przypadku, zosta³o ustalone na poziomie 25% powierzchni terenu.
19. Uwaga Nr 23
zg³oszona przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych w Gminie Zielonki przy ul. Wiarusa, (w bezpoœrednim s¹siedztwie
z obszarem objêtym planem) odnosz¹ca siê do ustaleñ dla terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 5MW- Teren
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ dopuszczenia na terenie oznaczonym
w projekcie planu symbolem 5MW - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - zabudowy o zbyt du¿ej wysokoœci.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê wysokoœæ zabudowy wielorodzinnej na terenie 5MW (okreœlona w projekcie planu na poziomie
max. 12m) zaburzy ³ad architektoniczny osiedla £okietka oraz
narusza zasadê kontynuacji, która w obowi¹zuj¹cej Ustawie
stanowi podstawê kszta³towania ³adu przestrzennego. Osiedle £okietka w Zielonkach jest bowiem osiedlem domów jed-

Poz. 728

norodzinnych w zabudowie szeregowej o maksymalnej wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10 m. Ustalenia projektu planu dla
terenu 5MW pozwalaj¹ na realizacjê budynku o wysokoœci 12 m
w odleg³oœci ok. 15 m od linii zabudowy domów stanowi¹cych
w³asnoœæ osób, których przedstawicielem jest wnosz¹ca uwagê. Powy¿sze powoduje pogorszenie komfortu mieszkania i nas³onecznienia dzia³ki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwagi nie uwzglêdniono ze wzglêdu na fakt, ¿e planowana
zabudowa o podanych w treœci uwagi parametrach wysokoœciowych stanowiæ bêdzie kontynuacjê ju¿ zrealizowanego na
terenie Gminy Zielonki zespo³u budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej (osiedle Magnolie o wysokoœci budynków 2 kondygnacji nadziemnych z dodatkow¹ trzeci¹ kondygnacj¹ w dachu) oraz bêdzie kszta³towaæ otoczenie pó³nocnej
pierzei planowanej drogi klasy zbiorczej (2KDZ). W/w rozwi¹zanie uwzglêdnia wniosek zg³oszony do projektu planu na etapie wstêpnym procedury planistycznej, który dotyczy³ mo¿liwoœci realizacji zabudowy o podobnych parametrach jak Osiedle Magnolie w granicach Miasta Krakowa, na terenie s¹siaduj¹cym z Gmin¹ Zielonki.
20. Uwaga Nr 24
dotyczy dzia³ek Nr 173/3, 174 obr. 31, które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach
oznaczonych symbolami:
- 3U2 -Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym
(aktualnie czêœæ dzia³ek tak¿e w terenie 3MWU- Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej),
- 3KDD, 7KDD (aktualnie 6KDD)- Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
- 7KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹,
- 1U1 - Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zany z programem
mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug
osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum),
[...]*
wnios³y uwagê dotycz¹c¹ przekwalifikowania dzia³ki Nr 173/3
i czêœci dzia³ki Nr 174 z terenu oznaczonego symbolem 1U1 na
5U1 lub 4U1 i zmiany zapisów, dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ przeznaczenia terenu w/w dzia³ek na cele jak dla terenu 4U1 lub
5U1 (tj. mieszkañ na wy¿szych kondygnacjach).
Zdaniem wnosz¹cych uwagê regulacje ustalone w tekœcie projektu planu w odniesieniu do terenu 1U1 ("...zakaz lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej z wy³¹czeniem mieszkañ zwi¹zanych
z obs³ug¹ i dozorem...") s¹ niezgodne z dokumentem Studium.
Na terenach s¹siednich planowane s¹ lub ju¿ zosta³y zrealizowane budynki z funkcj¹ mieszkaniow¹ na wy¿szych kondygnacjach, co w pe³ni realizuje nie tylko zapisy Studium, lecz równie¿ zapewnia ³ad architektoniczny i przestrzenny. W zwi¹zku
z powy¿szym wnosz¹ce uwagê domagaj¹ siê doprowadzenia
projektu planu do zgodnoœci z w/w dokumentem Studium.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z programem mieszkaniowym 1U1 przeznaczony jest w projekcie planu pod lokaliza-
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cjê szko³y podstawowej z gimnazjum (ze wspólnymi urz¹dzeniami sportu). Wielkoœæ terenu przewidzianego pod realizacjê szko³y
podstawowej z gimnazjum wynika z przewidywanej (wyliczonej)
iloœci mieszkañców na obszarze objêtym planem. W granicach
obszaru projektu planu nie wystêpuj¹ dzia³ki nale¿¹ce do Skarbu
Pañstwa lub stanowi¹ce mienie Gminy Kraków przydatne pod
wzglêdem wielkoœci i kszta³tu na cele planowanej szko³y. Nie ma
mo¿liwoœci wprowadzenia do terenów 1U1 i 2U2 zapisów (jak
w przypadku terenów 4U1, 5U1) dotycz¹cych mo¿liwoœci lokalizowania mieszkañ na wy¿szych kondygnacjach, ze wzglêdu na
szczególny charakter tych us³ug. Tereny o symbolach 4U1, 5U1
dotycz¹ takich us³ug jak: handel, gastronomia, rzemios³o biblioteki, gabinety lekarskie, stomatologiczne itp., natomiast tereny 1U1
i 2U2 przewidziano pod lokalizacjê szko³y podstawowej z gimnazjum i przedszkola. Dla powy¿szych terenów, okreœlonych w Studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej MN i MW dopuszcza
siê w ramach g³ównych funkcji:
- lokalizacjê niezbêdnych obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym,
- lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych s³u¿¹cych
zaspokajaniu potrzeb mieszkañców na poziomie lokalnym.

warunków zabudowy dla pow. dzia³ek dla inwestycji pod nazw¹
"Budowa zespo³u budynków mieszkalnych i mieszkalno-us³ugowych, wielorodzinnych oraz jednorodzinnych w uk³adzie szeregowym wraz z wjazdami, wewnêtrznym uk³adem drogowym,
parkingami nadziemnymi i gara¿ami podziemnymi oraz urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, a tak¿e rozbudow¹ miejskiej sieci
wodoci¹gowej i energetycznej".
Zawiadomienie o wszczêciu postêpowania w tej sprawie wydano w dniu 23 stycznia 2006 r., a nastêpnie postanowieniem
z dnia 25 stycznia 2006 r. postêpowanie to zosta³o zawieszone
w trybie art. 62 ust. 1 pow. Ustawy do dnia 4 listopada 2006 r.,
tj. na okres 12 miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku.Termin wskazany w tym postanowieniu up³yn¹³ i Wydzia³ Architektury UMK
ma ustawowy obowi¹zek wydaæ decyzjê ustalaj¹c¹ warunki
zabudowy dla wskazanego terenu.
Wobec powy¿szego mo¿na przypuszczaæ, ¿e w przypadku pozytywnego za³atwienia wniosku do czego zosta³ w tej sytuacji
prawnej zmuszony Wydzia³ Architektury i Urbanistyki UMK
ustalenia przedmiotowego projektu planu nie bêd¹ aktualne
i projektowanie funkcji terenu w oderwaniu od stanu prawnego niecelowe i niew³aœciwe.

21. Uwaga Nr 25
dotyczy dzia³ek Nr 180, 181, 182 obr 30, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 1US - Teren publicznych urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
- 1Z,2Z - Tereny zieleni nieurz¹dzonej,
- 3KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej,
- 3KDZ - Teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
- 10KDD (aktualnie 9KDD) - Teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
- 2MN1, 3MN1 -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci,

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ ustalonego w projekcie planu przeznaczenia dzia³ek Nr 180, 181, 182 pod publiczne urz¹dzenia
sportu i rekreacji (1US), drogê klasy zbiorczej (3KDZ) oraz zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o obni¿onej intensywnoœci (2MN1, 3MN1).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê projekt planu nie zapewnienia
zgodnoœci z dokumentem Studium w odniesieniu do zasiêgu
terenów zieleni nieurz¹dzonej od strony zachodniej, a tak¿e
w odniesieniu do przyjêtego w projekcie planu przeznaczenia
terenu na cele publicznych urz¹dzeñ sportu i rekreacji (1US)
oraz drogi klasy zbiorczej (3KDZ) - ze wzglêdu na fakt, ¿e dokument Studium na terenach oznaczonych w projekcie planu symbolami 1US i 3KDZ przewiduje funkcjê mieszkaniow¹ niskiej
intensywnoœci. Ponadto przeznaczenie terenu pod urz¹dzenia
sportu i rekreacji winno byæ uzgodnione z jego w³aœcicielem
z uwagi na treœæ art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Przedmiotowy przepis prawa wœród celów publicznych nie
wymienia przeznaczenia terenów pod urz¹dzenia sportu i rekreacji, a zatem brak jest podstaw do pozbawiania lub ograniczania prawa w³asnoœci na te cele. Wobec braku zgody mocodawcy sk³adaj¹cego uwagê na w/w przeznaczenie nie jest
mo¿liwe zagospodarowanie terenu w planowany przez Gminê sposób, a co za tym idzie nie wywi¹¿e siê ona z na³o¿onego
na ni¹ obowi¹zku jakim jest zapewnienie ludnoœci dostêpu do
w/w urz¹dzeñ. Gmina winna realizowaæ w/w cele na nieruchomoœciach stanowi¹cych jej w³asnoœæ ewentualnie w porozumieniu z w³aœcicielem gruntów.
Jednoczeœnie w dniu 4 listopada 2005 r. wyst¹piono do Wydzia³u Architektury i Urbanistyki UMK z wnioskiem o ustalenie

Wyjaœnienie:
Wg Studium dla terenu o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywnoœci (MN), w ramach g³ównych funkcji okreœlono, ¿e jest to zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów
publicznych na poziomie lokalnym oraz obiektów i urz¹dzeñ
us³ug komercyjnych s³u¿¹cych zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych na poziomie lokalnym (us³ugi sportu s¹ takimi urz¹dzeniami). Miejsce lokalizacji urz¹dzeñ sportu wyznaczono w nawi¹zaniu do terenów rekreacyjnych, s³u¿¹cych zaspokajaniu
potrzeb mieszkañców miasta - w Dolinie Pr¹dnika. Pozwala to
na zmniejszenie powierzchni terenu niezbêdnego do realizacji
us³ug sportu i rekreacji, wynikaj¹cej z wielkoœci planowanego
osiedla mieszkaniowego. Dla dzieci zabezpieczono tereny sportowe w ramach dzia³ki szkolnej. Mo¿liwoœæ wypoczynku biernego i czynnego daje tak¿e ustalony wysoki wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokalizacjê "wielkopowierzchniowych" boisk sportowych przewidziano w ramach terenu 1US.
22. Uwaga Nr 26
dotyczy dzia³ek Nr 217, 218/1, 221 obr 31, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 5MW,7MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 2KDZ - Teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
- 12KX (w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
6KDD - Teren drogi klasy dojazdowej) - Teren wydzielonych
ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹,
- 6ZP - Teren zieleni urz¹dzonej,
- 1KP -Teren urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej (pêtla autobusowa)
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty, z których w zakresie nieuwzglêdnionym, tj. punkt 2 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego
punktu uwagi) dotyczy³ zmiany kategorii ulicy zbiorczej (2KDZ)
na ulicê klasy lokalnej (KL).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê przebieg drogi klasy zbiorczej
(2KDZ) jest niezgodny z ustaleniami dokumentu Studium oraz
z koncepcj¹ uk³adu komunikacyjnego sporz¹dzon¹ dla odcinka umownie oznaczonego na za³¹czniku Nr 1 do wniesionej
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uwagi symbolem AE-BD, w której drogê klasy zbiorczej (2KDZ)
prowadzi siê ³agodnym przebiegiem ³¹cz¹cym drogê klasy
zbiorczej (1KDZ) omijaj¹cym dzia³ki Nr 217, 218/1, 221. Ponadto z³o¿ony na wstêpnym etapie procedury planistycznej wniosek zosta³ rozpatrzony pozytywnie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punkcie 2 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi dokonano pewnego przesuniêcia odcinka drogi klasy zbiorczej (2KDZ) tj. na wysokoœci dzia³ki
Nr 217 obr. 31 Krowodrza, przy utrzymaniu pozosta³ego przebiegu tej drogi, lecz nie zmieniono jej klasy na lokaln¹.
23.Uwaga Nr 27
dotyczy dzia³ki Nr 178 obr. 30, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MN1, 3MN1- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci,
- 10KDD (aktualnie 9KDD)- Teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
- 1Z - Teren zieleni nieurz¹dzonej.
[...]*
wnieœli uwagê, która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a likwidacji drogi klasy dojazdowej (10KDD) dziel¹cej dzia³kê bêd¹c¹
ich wspó³w³asnoœci¹ na dwie czêœci oraz przeznaczenia przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ szeregow¹ (MN2).
Zdaniem wnosz¹cych uwagê przedmiotowa dzia³ka podzielona w wyniku ustaleñ projektu planu drogami traci mo¿liwoœæ
zabudowy z uwagi na fakt, ¿e nie spe³ni wymaganych parametrów budowlanych, a co za tym idzie jej w³aœciciele pozbawieni
zostali mo¿liwoœci sprzeda¿y tej dzia³ki. Przebieg drogi klasy
dojazdowej (10KDD) nara¿a zatem wspó³w³aœcicieli dzia³ki na
straty finansowe. Jednoczeœnie naprzeciw dzia³ki Nr 178 ustalono w projekcie planu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci (MN2), na których
aktualnie znajduje siê kilka bloków, a za nimi kolejny blok mieszkalny "wieloklatkowy". Tak wiêc teren s¹siedni jest wykorzystywany na budownictwo wielorodzinne (MW), a w przysz³oœci ma na nim powstaæ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o podwy¿szonej intensywnoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w treœci tej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi przewidziano mo¿liwoœæ dokonania wymiany czêœci dzia³ki Nr 178 (przeznaczonej pod drogê dojazdow¹) na przyleg³¹ dzia³kê Nr 179 (stanowi¹c¹ mienie Gminy Kraków) przy zachowaniu dotychczasowego uk³adu drogi 10KDD oraz dotychczasowego przeznaczenia terenu
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej
intensywnoœci. Likwidacja drogi 10KDD oraz zmiana przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci (MN2) nie s¹ mo¿liwe z nastêpuj¹cych wzglêdów:
- koniecznoœæ zachowania zgodnoœci projektu planu z dokumentem Studium, które kwalifikuje przedmiotowy teren do
strefy podmiejskiej (przes¹dzaj¹c o wielkoœci dzia³ek, wy-
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¿szym wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej oraz charakterze mo¿liwej zabudowy jednorodzinnej),
- teren MN1 po³o¿ony jest w bezpoœrednim s¹siedztwie Doliny
Pr¹dnika (Bia³uchy),
- zaprojektowany uk³ad komunikacyjny jest bardziej ekonomiczny z punktu widzenia zajêtoœci terenów pod komunikacjê (uk³ad siêgaczy prostopadle do ul. Glogera zajmuje wiêcej terenu ze wzglêdu na iloœæ niezbêdnych siegaczy, ich d³ugoœæ -80-100 m ka¿dy oraz minimaln¹ szerokoœæ dojazdu 4 m).
24. Uwaga Nr 28
dotyczy dzia³ki Nr 178, obr. 30, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MN1, 3MN1- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci,
- 10KDD (aktualnie 9KDD) - Teren drogi publicznej klasy dojazdowej
- 1Z - Teren zieleni nieurz¹dzonej.
[...]*
wnios³a uwagê, która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a likwidacji drogi klasy dojazdowej (10KDD) dziel¹cej dzia³kê bêd¹c¹ jej
wspó³w³asnoœci¹ na dwie czêœci oraz przeznaczenia przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ szeregow¹ (MN2).
Zdaniem wnosz¹cej uwagê przedmiotowa dzia³ka podzielona
w wyniku ustaleñ projektu planu drogami traci mo¿liwoœæ zabudowy z uwagi na fakt, ¿e nie spe³ni wymaganych parametrów budowlanych, a co za tym idzie jej w³aœciciele pozbawieni
zostali mo¿liwoœci sprzeda¿y tej dzia³ki. Przebieg drogi klasy
dojazdowej (10KDD) nara¿a zatem wspó³w³aœcicieli dzia³ki na
straty finansowe. Jednoczeœnie naprzeciw dzia³ki Nr 178 ustalono w projekcie planu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci (MN2), na których
aktualnie znajduje siê kilka bloków, a za nimi kolejny blok mieszkalny "wieloklatkowy". Tak wiêc teren s¹siedni jest wykorzystywany na budownictwo wielorodzinne (MW), a w przysz³oœci ma na nim powstaæ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o podwy¿szonej intensywnoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w treœci tej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi przewidziano mo¿liwoœæ dokonania wymiany czêœci dzia³ki Nr 178 (przeznaczonej pod drogê dojazdow¹) na przyleg³¹ dzia³kê Nr 179 (stanowi¹c¹ mienie Gminy Kraków) przy zachowaniu dotychczasowego uk³adu drogi 10KDD oraz dotychczasowego przeznaczenia terenu
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej
intensywnoœci. Likwidacja drogi 10KDD oraz zmiana przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci (MN2) nie s¹ mo¿liwe z nastêpuj¹cych wzglêdów:
- koniecznoœæ zachowania zgodnoœci projektu planu z dokumentem Studium, które kwalifikuje przedmiotowy teren do
strefy podmiejskiej (przes¹dzaj¹c o wielkoœci dzia³ek, wy¿szym wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej oraz charakterze mo¿liwej zabudowy jednorodzinnej),
- teren MN1 po³o¿ony jest w bezpoœrednim s¹siedztwie Doliny
Pr¹dnika (Bia³uchy),
- zaprojektowany uk³ad komunikacyjny jest bardziej ekonomiczny z punktu widzenia zajêtoœci terenów pod komunikacjê (uk³ad siêgaczy prostopadle do ul. Glogera zajmuje wiê-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 102

— 3216 —

cej terenu ze wzglêdu na iloœæ niezbêdnych siegaczy, ich d³ugoœæ -80-100 m ka¿dyoraz minimaln¹ szerokoœæ dojazdu 4 m).
25. Uwaga Nr 29
dotyczy dzia³ek Nr 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/5, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 11MN2- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o podwy¿szonej intensywnoœci,
- 4KDX- Teren drogi publicznej pieszo - jezdnej.
[...]*
wniós³ uwagê , która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a zapewnienia dojazdu do dzia³ek Nr 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/
5 w sposób dotychczasowy, tj. poprzez dojazd od ul. Jordanowskiej w kierunku dzia³ki Nr 1077/5, zakoñczony "œlep¹ ulic¹".
Zdaniem wnosz¹cego uwagê przedstawiony w projekcie planu dojazd do dzia³ek Nr 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/5 bêdzie odbywa³ siê w przeciwnym kierunku ni¿ w sposób dotychczasowy przy jednoczesnym zabraniu znacznej powierzchni terenu zieleni nad potokiem Sudó³. Tereny, na których zlokalizowano przedmiotow¹ drogê s¹ terenami zalewowymi, niejednokrotnie zalewanymi przy wiêkszych opadach. Istniej¹ca droga w ¿aden sposób nie koliduje z planowanym uk³adem dróg.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci nieuwzglêdnionej treœci tej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi zmniejszono rezerwê terenow¹ dla ci¹gu pieszo-jezdnego 4KDX do szerokoœci 4 m - zarówno na odcinku jego przebiegu w s¹siedztwie dzia³ki Nr 1077/
5 jak i dalszym przebiegu po trasie istniej¹cego dojazdu, lecz
nie widzi siê mo¿liwoœci dojazdu do przedmiotowych dzia³ek
w sposób dotychczasowy, tj. od ul. Jordanowskiej w kierunku
dzia³ki Nr 1077/5 z powodów:
- merytorycznych: w³¹czenie ul. Jordanowskiej "wchodzi" w liniê rozgraniczaj¹c¹ planowanej drogi klasy zbiorczej, do której nie przewiduje siê w³¹czenia ul. Jordanowskiej (zakoñczenie siêgaczem),
- formalnych: teren w/w w³¹czenia po³o¿ony jest poza granicami obszaru objêtego planem.
Nie jest mo¿liwe wprowadzanie ustaleñ dla terenów znajduj¹cych siê poza granicami obszaru, dla którego plan jest
sporz¹dzany.
26. Uwaga Nr 30
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ryba³towskiej objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 5MN2 i 6MN2 (tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci) w odniesieniu do ustaleñ projektu planu dotycz¹cych przeznaczenia terenu s¹siedniego oznaczonego symbolem 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej.
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ realizacji "blokowiska" na terenie
oznaczonym w projekcie planu symbolem 2MWU (budynki czterokondygnacyjne) równolegle do ulicy Ryba³towskiej zabudowanej domkami jednorodzinnymi (5MN2 oraz 6MN2).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w treœci tej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Teren 2MWU znajduje siê na pó³noc od terenów 5MN2
i 6MN2, nie nast¹pi zatem pogorszenie warunków nas³onecznienia dzia³ek i budynków znajduj¹cych siê w tych terenach.
Ró¿nica ustalonych w planie maksymalnych wysokoœci budynków w terenie 2MWU - 15 m do attyki lub gzymsu i 17 m do
kalenicy i 11 m w terenach 5MN2 i 6MN2 nie prowadzi do
takiego pogorszenia. Pozosta³e warunki zabudowy i zagospodarowania terenów s¹ porównywalne:
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e stanowiæ
wiêcej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki w terenach MW2 i nie
wiêcej ni¿ 30% w terenach MN2,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
25% w terenach MW2 i nie mniejsza ni¿ 35% w terenach MN2.
27. Uwaga Nr 31
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ryba³towskiej objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 5MN2 i 6MN2 (tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci) w odniesieniu do ustaleñ projektu planu dotycz¹cych przeznaczenia terenu s¹siedniego oznaczonego symbolem 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej.
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ realizacji "blokowiska" na terenie
oznaczonym w projekcie planu symbolem 2MWU (budynki czterokondygnacyjne) równolegle do ulicy Ryba³towskiej zabudowanej domkami jednorodzinnymi (5MN2 oraz 6MN2).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w treœci tej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren 2MWU znajduje siê na pó³noc od terenów 5MN2
i 6MN2, nie nast¹pi zatem pogorszenie warunków nas³onecznienia dzia³ek i budynków znajduj¹cych siê w tych terenach.
Ró¿nica ustalonych w planie maksymalnych wysokoœci budynków w terenie 2MWU - 15 m do attyki lub gzymsu i 17 m do
kalenicy i 11 m w terenach 5MN2 i 6MN2 nie prowadzi do
takiego pogorszenia. Pozosta³e warunki zabudowy i zagospodarowania terenów s¹ porównywalne:
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e stanowiæ
wiêcej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki w terenach MW2 i nie
wiêcej ni¿ 30% w terenach MN2,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
25% w terenach MW2 i nie mniejsza ni¿ 35% w terenach MN2.
28. Uwaga Nr 32
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ryba³towskiej objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 5MN2 i 6MN2 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci) w odniesieniu do ustaleñ projektu planu dotycz¹cych przeznaczenia terenu s¹siedniego oznaczonego symbolem 2MWU -Teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej.
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ realizacji "blokowiska" na terenie
oznaczonym w projekcie planu symbolem 2MWU (budynki czterokondygnacyjne) równolegle do ulicy Ryba³towskiej zabudowanej domkami jednorodzinnymi (5MN2 oraz 6MN2) .
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w treœci tej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Teren 2MWU znajduje siê na pó³noc od terenów 5MN2
i 6MN2, nie nast¹pi zatem pogorszenie warunków nas³onecznienia dzia³ek i budynków znajduj¹cych siê w tych terenach.
Ró¿nica ustalonych w planie maksymalnych wysokoœci budynków w terenie 2MWU - 15 m do attyki lub gzymsu i 17 m do
kalenicy i 11 m w terenach 5MN2 i 6MN2 nie stanowi "dysonansu". Pozosta³e warunki zabudowy i zagospodarowania terenów s¹ porównywalne:
a) dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e stanowiæ
wiêcej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki w terenach MW2 i nie
wiêcej ni¿ 30% w terenach MN2,
b) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
25% w terenach MW2 i nie mniejsza ni¿ 35% w terenach MN2.
29. Uwaga Nr 33
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Ryba³towskiej objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 5MN2 i 6MN2 (tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci) w odniesieniu do ustaleñ projektu planu dotycz¹cych przeznaczenia terenu s¹siedniego oznaczonego symbolem 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej.
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ realizacji "blokowiska" na terenie
oznaczonym w projekcie planu symbolem 2MWU (budynki czterokondygnacyjne) równolegle do ulicy Ryba³towskiej zabudowanej domkami jednorodzinnymi (5MN2 oraz 6MN2).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê teren 2MWU winien byæ przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne - budynki wolnostoj¹ce lub szeregowe.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w treœci tej uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren 2MWU znajduje siê na pó³noc od terenów 5MN2
i 6MN2, nie nast¹pi zatem pogorszenie warunków nas³onecznienia dzia³ek i budynków znajduj¹cych siê w tych terenach.
Ró¿nica ustalonych w planie maksymalnych wysokoœci budynków w terenie 2MWU - 15 m do attyki lub gzymsu i 17 m do
kalenicy i 11 m w terenach 5MN2 i 6MN2 nie prowadzi do
takiego pogorszenia. Pozosta³e warunki zabudowy i zagospodarowania terenów s¹ porównywalne:
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e stanowiæ
wiêcej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki w terenach MW2 i nie
wiêcej ni¿ 30% w terenach MN2,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
25% w terenach MW2 i nie mniejsza ni¿ 35% w terenach MN2.
30. Uwaga Nr 34
dotyczy dzia³ki Nr 276 obr. 31, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 4MN2-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci,
- 5KDW, 6KDW - Tereny dróg nie bêd¹cych drogami publicznymi - ulice wewnêtrzne.
[...]*
wnieœli uwagê z³o¿on¹ z 2 punktów, z których w zakresie nieuwzglêdnionym punkt 1 dotyczy³ likwidacji dróg oznaczonych
w projekcie planu symbolami 3KDW, 6KDW.
Zdaniem wnosz¹cych uwagê dzia³ka Nr 276 ustaleniami projektu planu w zakresie dróg wewnêtrznych 3KDW i 6KDW zo-
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sta³a podzielona na dwie czêœci. Obecnie dzia³ka ma dostêp do
drogi publicznej jak¹ jest ul. Glogera. Wprowadzone w planie
drogi wewnêtrzne KDW wymuszaj¹ podzia³ dzia³ki, który nie
jest korzystny dla w³aœcicieli. W ustaleniach tekstu planu w § 22
planowane drogi zakwalifikowane s¹ jako drogi wewnêtrzne
nie bêd¹ce drogami publicznymi, a wiêc nie finansowane ze
œrodków publicznych. § 9 pkt 3 lit c i d mówi, ¿e drogi wewnêtrzne nale¿y wydzielaæ i wytyczaæ w drodze umów zawieranych
pomiêdzy w³aœcicielami dzia³ek. Narzucenie przebiegu tej drogi
wobec powy¿szego przepisu wydaje siê zbyteczne poniewa¿
mo¿e siê okazaæ ¿e potrzeba lokalizacji przedmiotowej drogi
zaistnieje w innym miejscu ni¿ to przewidziano w projekcie
planu . Wobec powy¿szego zainteresowani w³aœciciele winni
ustaliæ w jaki sposób bêdzie przebiegaæ droga wewnêtrzna.
Za likwidacj¹ drogi wewnêtrznej 6KDW przemawia fakt projektowania drogi wewnêtrznej 3KDW, która zapewnia drugi
dojazd do wszystkich dzia³ek przecinanych drog¹ 6KDW.
Równie¿ infrastruktura mo¿e byæ doprowadzona do dzia³ek
inn¹ tras¹ ni¿ w po³owie g³êbokoœci d³ugoœci przedmiotowych
dzia³ek przy zachowaniu niezbêdnych warunków technicznych
obs³ugi inwestycji.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punkcie 1.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Zaproponowany uk³ad komunikacyjny w terenach zabudowy jednorodzinnej, przy zró¿nicowanej strukturze w³asnoœci, szerokoœci dzia³ek oraz ich wyd³u¿onym kszta³cie, zapewnia lepsz¹ dostêpnoœæ terenu oraz umo¿liwia prowadzenie
podzia³ów wtórnych. Ze wzglêdów ekonomicznych jest to uk³ad
korzystniejszy od prowadzenia dla ka¿dej w³asnoœci d³ugich
ci¹gów dojazdowych (w nawi¹zaniu do istniej¹cego podzia³u
³anowego). Uk³ad ten, zgodnie z zapisami projektu planu, mo¿na uzupe³niæ innymi, nie wyznaczonymi na rysunku planu, koniecznymi dojazdami (co zapewnia zapis § 5 ust. 5 pkt 1) lit. b)).
31. Uwaga Nr 35
dotyczy dzia³ki Nr 177, obr. 30, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 1MN1, 2MN1- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci,
- 10KDD (aktualnie 9KDD)- Teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
- 1Z - Teren zieleni nieurz¹dzonej.
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty , które dotyczy³y:
1) Likwidacji drogi klasy dojazdowej (10KDD).
2) Przeznaczenia nieruchomoœci pod zabudowê jednorodzinn¹
o podwy¿szonej intensywnoœci (MN2).
W uzasadnieniu do uwagi wnosz¹cy podaje, ¿e zawar³ z deweloperem notarialn¹ umowê przedwstêpn¹, z której wynika obowi¹zek sprzeda¿y dzia³ki Nr 177 po cenie liczonej wg stawek
gruntów przeznaczonych pod zabudowê jednorodzinn¹ szeregow¹. Developer na dzia³ce bêd¹cej w³asnoœci¹ zg³aszaj¹cego uwagê oraz na dzia³kach s¹siednich zamierza wybudowaæ
zespó³ budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej wraz z infrastruktur¹ techniczn¹. Fakt lokalizacji
przy ul. Glogera bloków mieszkalnych oznacza w odniesieniu
do zg³oszonej uwagi, ¿e s¹siedni teren jest wykorzystywany
na budownictwo wielorodzinne (MW) - a powy¿sze wp³ywa na
potwierdzenie zasadnoœci zg³oszonej uwagi.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punkcie 1 i 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym treœci uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.

Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Zachowuje siê wyznaczon¹ w projekcie planu drogê klasy
dojazdowej (10KDD). Wydzielenie dróg w terenach przewidzianych pod zabudowê, w obszarze, gdzie dzia³alnoœæ inwestycyjna dotyczy ró¿nych w³aœcicieli, jest jednym z podstawowych
zadañ planu. Brak wniosków z przedmiotowego terenu na etapie przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu uniemo¿liwi³ wczeœniejsze zapoznanie siê z oczekiwaniami w³aœcicieli gruntów.
Uk³ad komunikacyjny zosta³ zaproponowany z uwzglêdnieniem: istniej¹cego, ³anowego uk³adu dzia³ek o zró¿nicowanej
szerokoœci (pomiêdzy ul. Glogera a wschodni¹ granic¹ obszaru objêtego planem) oraz wskazañ wynikaj¹cych ze Studium
co do charakteru mo¿liwej zabudowy jednorodzinnej.
Zaproponowany uk³ad przyjêto jako bardziej ekonomiczny (z punktu widzenia zajêtoœci terenów pod komunikacjê)
od rozpatrywanego na etapie koncepcji uk³adu siêgaczy prostopad³ych do ul. Glogera ze wzglêdu na: iloœæ tych siêgaczy,
ich d³ugoœci (80-100 m ka¿dy) oraz minimaln¹ szerokoœæ dojazdu (4 m).
Ad. 2)
Nie uwzglêdnia siê uwagi dotycz¹cej przeznaczenia terenu
pod bardziej intensywne formy u¿ytkowania (MN2) - tereny
po wschodniej stronie ul. Glogera - ze wzglêdu na po³o¿enie
w bezpoœrednim s¹siedztwie Doliny Pr¹dnika (Bia³uchy), w rejonie okreœlonym w Studium jako strefa zabudowy podmiejskiej. Konsekwencj¹ ustalenia terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o obni¿onej intensywnoœci jest ustalenie
w projekcie planu wiêkszych powierzchni dzia³ek oraz wy¿szego wskaŸnika udzia³u powierzchni biologicznie czynnej.
Doprecyzowuj¹c zasiêg okreœlonych w Studium terenów
o charakterze podmiejskim wziêto pod uwagê, miêdzy innymi, stan istniej¹cego zagospodarowania oraz warunki przyrodnicze.
Nabywanie nieruchomoœci przed uchwaleniem planów
miejscowych jest ryzykiem inwestycyjnym dewelopera i nie
mo¿e byæ argumentem w zakresie rozwi¹zañ przestrzennych.

Wyjaœnienie:
Brak mo¿liwoœci zasadniczego przesuniêcia przebiegu drogi klasy lokalnej 5KDL (wg propozycji zawartej w uwadze) ze
wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia poprawnoœci technicznej w³¹czenia drogi klasy lokalnej (5KDL) do planowanej drogi
klasy zbiorczej (1KDZ) w skrzy¿owaniu z drog¹ klasy zbiorczej
(3KDZ). Przesuniêcie tego skrzy¿owania w ka¿dym przypadku
powodowaæ bêdzie naruszenie w³asnoœci. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedn¹ z Ustaw okreœlaj¹cych warunki sposobu wykonywania prawa w³asnoœci.
W tym wzglêdzie szczególnie istotne s¹ postanowienia art. 36
i art. 37 Ustawy, okreœlaj¹ce mo¿liwoœæ i warunki wystêpowania z roszczeniami odszkodowawczymi.

32. Uwaga Nr 36
dotyczy dzia³ki Nr 313/1 obr. 31, która w projekcie planu znajduje siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 5KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej,
- 5KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹ zmiany w projekcie planu przebiegu
drogi o symbolu 5KDL, w tym przesuniêcia odcinka przebiegu
tej drogi w kierunku pó³nocnym na dzia³ki stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Kraków.
Zdaniem wnosz¹cych uwagê droga klasy lokalnej (5KDL), która
ma po³¹czyæ ul. £okietka z ul. Glogera zosta³a poprowadzona
wraz z pasem komunikacji pieszej w zdecydowanej czêœci po
ca³ej d³ugoœci dzia³ki bêd¹cej wspó³w³asnoœci¹ sk³adaj¹cych
uwagê, jak równie¿ po dzia³kach bezpoœrednio s¹siaduj¹cych.
Jednoczeœnie projekt planu swoimi ustaleniami oszczêdza w ca³oœci dzia³ki po³o¿one po pó³nocnej stronie planowanej drogi co
powoduje, ¿e dzia³ka Nr 313/1 nie bêdzie mog³a byæ racjonalnie
wykorzystana i utraci swoj¹ dotychczasow¹ wartoœæ.

33. Uwaga Nr 37
dotyczy dzia³ki Nr 240 obr. 31, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 3MN2 -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci ,
- 1KDX - Teren drogi publicznej pieszo-jezdnej.
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ lokalizacji projektowanej stacji trafo ST14
na dzia³ce stanowi¹cej jego w³asnoœæ oraz przeniesienia w/w
stacji w miejsce bezkolizyjne, tj. na tereny niezabudowane (zaznaczono na wyrysie z projektu planu, za³¹czonym do uwagi).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê sposób usytuowania stacji trafo
bêdzie kolidowa³ z planowan¹ przez niego budow¹ pawilonu
handlowo-us³ugowego, którego lokalizacjê przewiduje na linii
zabudowy od strony ul. Glogera i nowo projektowanej drogi
8KDL, bezpoœrednio granicz¹cej z dzia³k¹ od strony pó³nocnej. W pasie drogowym na przedmiotowej dzia³ce jest poprowadzony pe³ny zasób (a wrêcz nadmiar) sieci i instalacji infrastruktury technicznej, który zaczyna kolidowaæ z elementami architektury zlokalizowanymi na dzia³ce, tj. ogrodzenie
sta³e. W zwi¹zku z powy¿szym, problem zaczyna stanowiæ
równie¿ zachowanie wymaganych stref technicznych ochrony wokó³ tych urz¹dzeñ.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w treœci uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W ramach ustaleñ projektu planu okreœlono jedynie zasady uzbrojenia terenu - w tym rejon lokalizacji stacji transformatorowej u zbiegu ul. Glogera i planowanej drogi 8KDL. Obecnie stacje realizowane s¹ jako obiekty ma³ogabarytowe (kontenerowe lub wnêtrzowe), których lokalizacja mo¿e siê mieœciæ nawet w liniach rozgraniczaj¹cych dróg (je¿eli nie bêdzie
kolidowa³a z istniej¹cym uzbrojeniem).
34. Uwaga Nr 40
dotyczy dzia³ek Nr 177,178 obrêb 30 po³o¿onych przy ul. Glogera, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 1MN1,2MN1,3MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci,
- 1Z - Teren zieleni nieurz¹dzonej,
- 10KDD (aktualnie 9KDD)- Teren drogi publicznej klasy dojazdowej.
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[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty, które dotyczy³y:
1) Likwidacji planowanej drogi klasy dojazdowej oznaczonej
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du symbolem 10 KDD (aktualnie 9KDD).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê droga klasy dojazdowej
(10KDD) w pó³nocnym jej przebiegu, równoleg³ym do
ul. Glogera, dzieli istniej¹ce dzia³ki ewidencyjne w proporcji
2/3 do 1/3 pomijaj¹c uk³ad w³asnoœciowy. Brak zapewnienia
w ramach linii rozgraniczaj¹cych w/w drogi kanalizacji deszczowej, wodoci¹gowej i gazowej, a tak¿e wzglêdy ekonomiczne i w³asnoœciowe wp³yn¹ na obs³ugê przedmiotowego terenu w infrastrukturê najkrótsz¹ drog¹, tj. od ul. Glogera w kierunku przedmiotowych dzia³ek biegn¹c prostopadle
do drogi klasy dojazdowej (10KDD). Jedynym skutkiem planowanej drogi bêdzie zatem rozcz³onkowanie istniej¹cych
dzia³ek oraz utrata czêœci nieruchomoœci przez w³aœcicieli
dla wykonania przedmiotowej drogi. Powy¿sze skutki uniemo¿liwi¹ realizacjê zapisów §5 ust. 2 pkt 4 tekstu projektu
planu, z którego wynika obowi¹zek kszta³towania "...przestrzeni osiedlowych jako harmonijnych zespo³ów zabudowy
mieszkaniowej przy zapewnieniu jednorodnoœci form, kolorystyki i zastosowanego materia³u w poszczególnych fragmentach...". Brak mo¿liwoœci realizacji zabudowy jako zwartych kompleksów osiedlowych wp³ynie na koniecznoœæ wykonania licznych indywidualnych wyjazdów z dzia³ek przyleg³ych do ul. Glogera bezpoœrednio na t¹ ulicê (zamiast kilku
wjazdów dla ulic wewnêtrznych, które obs³ugiwa³yby kompleksy osiedlowe). Realizacja drogi klasy dojazdowej
(10KDD) wi¹zaæ siê bêdzie dla Gminy Kraków z nak³adami,
które musi ponieœæ na realizacjê przedmiotowej drogi i wykonanie zjazdów z ka¿dego budynku przy ul. Glogera oraz
z kosztami w procesie wyw³aszczeniowym. Negatywnym
skutkiem planowanej drogi bêdzie tak¿e zmniejszenie powierzchni terenów mo¿liwych do przeznaczenia na budownictwo mieszkaniowe.
2) Zmiany ustaleñ projektu planu dla terenów oznaczonych
symbolami 1MN1,2MN1,3MN1 w zakresie:
a) podwy¿szenia wskaŸnika powierzchni zabudowy do max. 0,3,
b) obni¿enia procentowego udzia³u pow. biologicznie czynnej,
Uwagê uzasadniono:
- brakiem mo¿liwoœci realizacji planowanej inwestycji oraz
stratami finansowymi w zwi¹zku z ustalonymi w projekcie planu zasadami zagospodarowania terenów
1MN1, 2MN1, 3MN1 , które nie uwzglêdniaj¹ zasady
dobrego s¹siedztwa w tym szczególnie w odniesieniu
do wysokoœci zabudowy, która na terenach s¹siednich
istniej¹cej zabudowy szeregowej wynosi 2,5 kondygnacji nadziemnych,
- brakiem koniecznoœci ustalania wskaŸnika powierzchni
biologicznie czynnej na poziomie min. 40% oraz istniej¹c¹ mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia kosztem tej powierzchni
wskaŸnika zabudowy w warunkach planowanej od strony wschodniej terenu 2MN1 zieleni nieurz¹dzonej (prowadzonej czêœciowo przez dzia³ki wnosz¹cego uwagê),
która daje ³¹cznie du¿¹ przestrzeñ biologicznie czynn¹
oddzia³ywuj¹c¹ korzystnie na planowane tereny
1MN1, 2MN1, 3MN1,
c) zmiany zasad sytuowania budynków.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê sytuowanie budynków
d³u¿sz¹ osi¹ równolegle do ul. Glogera (zgodnie z przebiegiem osi Doliny Pr¹dnika) jest niekorzystne ze wzglêdu na
negatywne oddzia³ywanie ul. Glogera okreœlone w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko (ha³as), stosunki w³asnoœciowe (które nie powinny byæ ca³kowicie pomijane przy
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planowaniu przestrzennym) oraz ze wzglêdu na zachodz¹cy dysonans w sytuowaniu projektowanej zabudowy w stosunku do istniej¹cej (istniej¹ce budynki przy ul. Glogera 41
i 43 ustawione s¹ prostopadle do ul. Glogera).
d) zmiany ustaleñ w zakresie scalania lub podzia³u nieruchomoœci.
Zdaniem wnosz¹cego uwagê ustalona w projekcie planu
powierzchnia dzia³ki 600 m2 dla zabudowy bliŸniaczej jest
zbyt du¿a w stosunku do wskaŸnika powierzchni zabudowy
max. 25% poniewa¿ pozwala na wybudowanie domu o powierzchni u¿ytkowej 300 m2. Wnosz¹cy uwagê podaje, ¿e
tej wielkoœci domów nie uda siê sprzedaæ z zyskiem, a cena
nie bêdzie mog³a byæ atrakcyjna dla Krakowian. Optymalna wielkoœci¹ domów jednorodzinnych jest wielkoœæ 130150 m2. Aby tak¹ powierzchnie uzyskaæ powierzchnia dzia³ki w zabudowie bliŸniaczej winna wynosiæ 350 m2.
e) przeznaczenia terenów 1MN1-3MN1 na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci (MN2)
Zdaniem wnosz¹cego uwagê zró¿nicowanie intensywnoœci zabudowy tego obszaru podczas gdy Studium ustala
przeznaczenie terenów s¹siaduj¹cych z ul. Glogera pod
budownictwo mieszkaniowe MN przy powszechnym "g³odzie mieszkaniowym" oraz rosn¹cych cenach metra kwadratowego nie jest zasadne. Projekt planu wprowadzaj¹c
ograniczenia w mo¿liwoœci zabudowy k³óci siê z polityk¹
mieszkaniow¹ rz¹du i Gminy Kraków. W sytuacji "g³odu
mieszkaniowego" oraz realizuj¹c cele Studium w zakresie poprawy komfortu zycia w mieœcie pierwszym krokiem jest umo¿liwienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tym budownictwa socjalnego nie zaœ tworzenie enklaw pod zabudowê willami w zieleni szczególnie
w s¹siedztwie drogi i zabudowy o wiêkszej intensywnoœci. Ustalenie na przedmiotowych terenach terenu MN2
wp³ynie na wiêksz¹ poda¿ mieszkañ a zatem ich wiêksz¹
dostêpnoœæ dla mieszkañców Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punkcie 1 i 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Wydzielenie dróg w terenach przewidzianych pod zabudowê,
w obszarze, gdzie dzia³alnoœæ inwestycyjna dotyczy ró¿nych w³aœcicieli jest jednym z podstawowych zadañ planu. Brak wniosków
z przedmiotowego terenu z³o¿onych do projektu planu na wstêpnym etapie procedury planistycznej. Uk³ad komunikacyjny przyjêto w oparciu o istniej¹cy uk³ad ³anowy dzia³ek o zró¿nicowanej
szerokoœci (miêdzy ul. Glogera a wschodni¹ granic¹ obszaru objêtego planem) oraz wskazania wynikaj¹ce z dokumentu Studium
co do charakteru mo¿liwej zabudowy jednorodzinnej. Obni¿enie
klasy ul. Glogera (w zwi¹zku z realizacj¹ "Drogi Wolbromskiej"
przejmuj¹cej ruch lokalny) umo¿liwi wykorzystanie jej czêœci dla
obs³ugi dzia³ek przyleg³ych. Przyjêty w projekcie planu uk³ad jest
bardziej ekonomiczny pod wzglêdem zajêtoœci terenów pod komunikacjê od uk³adu siêgaczy prostopadle do ul. Glogera z uwagi
na: iloœæ tych siêgaczy, ich d³ugoœæ (80-100 m ka¿dy) oraz minimaln¹ szerokoœæ dojazdu (4 m).
Ad. 2)
Uwagi w zakresie lit a) i b) nie uwzglêdniono ze wzglêdu na
koniecznoœæ zachowania wskaŸników okreœlonych w dokumencie Studium, natomiast w zakresie zawartym w lit c) i d) dotycz¹cym sytuowania budynków oraz scalania lub podzia³u nieruchomoœci uwagi nie uwzglêdniono w zwi¹zku ze stanowi-
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skiem organu na etapie uzgadniania i opiniowania projektu
planu. Jednoczeœnie w zakresie lit e), dotycz¹cym przeznaczenia terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ o podwy¿szonej intensywnoœci MN2, uwagi nie uwzglêdniono ze wzglêdu na ustalenia Studium (w tym po³o¿enie w strefie podmiejskiej, w bezpoœrednim s¹siedztwie Doliny Pr¹dnika - Bia³uchy).
35. Uwaga Nr 41
dotyczy dzia³ek Nr 174 i 175 po³o¿onych przy ul. Glogera, które
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 1MN1, 2MN1 -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci,
- 10KDD (aktualnie 9KDD) - Teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
- 1Z - Teren zieleni nieurz¹dzonej.
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 3 punkty, które dotyczy³y:
1) Likwidacji planowanej drogi klasy dojazdowej oznaczonej
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du symbolem 10KDD (aktualnie 9KDD).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê planowana droga dojazdowa
10KDD uniemo¿liwi realizacjê inwestycji na przedmiotowym
terenie do czasu jej realizacji oraz ma niekorzystny wp³yw
na jego zagospodarowanie w zwi¹zku z faktem ,¿e dzieli dzia³ki na dwie czêœci. Wynikaj¹cy z ustaleñ planu sposób sytuowania nowej zabudowy spowoduje powstanie kilkudziesiêciu wjazdów bezpoœrednio na ul. Glogera - przy proponowanej minimalnej szerokoœci dzia³ki 14 m dla zabudowy bliŸniaczej mo¿e ich byæ ok. 35. Spowoduje tozmniejszenie poziomu bezpieczeñstwa u¿ytkowników tej drogi okreœlanej
jako 4KDL. Ponadto korzyœciami finansowymi wynikaj¹cymi z likwidacji drogi bêdzie unikniecie kosztów realizacji drogi, kosztów wyw³aszczeñ oraz procesu wyw³aszczeñ, który
mo¿e uniemo¿liwiæ jakiekolwiek inwestowanie na tym terenie gdy jeden z w³aœcicieli nie zgodzi siê na wykup.
2) Zmiany minimalnych wielkoœci dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ i bliŸniacz¹ na optymaln¹ wielkoœæ
odpowiadaj¹c¹ 350 m2 oraz zmiany zasad sytuowania budynków na dzia³ce (mo¿liwoœæ lokalizacji budynków prostopadle do ul. Glogera).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê realizacja zapisów tekstu planu dotycz¹cych minimalnej powierzchni dzia³ki wymaganej
dla zabudowy jednorodzinnej i bliŸniaczej (800 m2 i 600 m2)
oraz wskaŸnik powierzchni zabudowy (0,25) jest mo¿liwa lecz
ekonomicznie nie uzasadniona. Pe³ne wykorzystanie zapisów dopuszczonych przez plan umo¿liwia realizacjê domów
o powierzchni ok. 300 m2, których nie uda siê sprzedaæ z zyskiem ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci zaoferowania atrakcyjnej ceny odpowiadaj¹cej mo¿liwoœciom kredytowym nabywcy. Ponadto na etapie zakupu dzia³ek brano pod uwagê
ustalenia dokumentu Studium, wg którego teren by³ przeznaczony na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego MN bez
okreœlenia jego intensywnoœci oraz zasadê dobrego s¹siedztwa. W odniesieniu do zmiany zasad sytuowania budynków
na dzia³ce uwagê uzasadniono :
- brakiem uwzglêdnienia stosunków w³asnoœciowych,
- wprowadzeniem dysonansu pomiêdzy istniej¹c¹ a projektowana zabudow¹ z uwagi na fakt, ¿e istniej¹ce budynki przy
ul. Glogera 41 i 43 ustawione s¹ prostopadle do ul. Glogera.
3) Zmiany przeznaczenia terenów 1MN1 - 3MN1 na MN2.
Uwagê uzasadniono :
- brakiem zgodnoœci rozwi¹zañ planu w zakresie ograniczeñ
w zabudowie z polityk¹ mieszkaniow¹ Gminy Kraków
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w zwi¹zku z istniej¹cym zapotrzebowaniem mieszkaniowym oraz rosn¹cymi cenami m2,
- zmniejszeniem poda¿y i dostêpnoœci mieszkañ.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1, 2, 3.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Wydzielenie dróg w terenach przewidzianych pod zabudowê,
w obszarze, gdzie dzia³alnoœæ inwestycyjna dotyczy ró¿nych w³aœcicieli jest jednym z podstawowych zadañ planu. Brak wniosków
z przedmiotowego terenu z³o¿onych do projektu planu na wstêpnym etapie procedury planistycznej. Uk³ad komunikacyjny przyjêto w oparciu o istniej¹cy uk³ad ³anowy dzia³ek o zró¿nicowanej
szerokoœci (miêdzy ul. Glogera a wschodni¹ granic¹ obszaru objêtego planem) oraz wskazania wynikaj¹ce z dokumentu Studium
co do charakteru mo¿liwej zabudowy jednorodzinnej. Obni¿enie
klasy ul. Glogera (w zwi¹zku z realizacj¹ "Drogi Wolbromskiej"
przejmuj¹cej ruch lokalny) umo¿liwi wykorzystanie jej czêœci dla
obs³ugi dzia³ek przyleg³ych. Przyjêty w projekcie planu uk³ad jest
bardziej ekonomiczny pod wzglêdem zajêtoœci terenów pod komunikacjê od uk³adu siêgaczy prostopadle do ul. Glogera z uwagi
na: iloœæ tych siêgaczy, ich d³ugoœæ (80-100 m ka¿dy) oraz minimaln¹ szerokoœæ dojazdu (4 m).
Ad. 2)
Uwagi w zakresie zmiany minimalnych wielkoœci dzia³ek nie
uwzglêdniono ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wskaŸników okreœlonych w dokumencie Studium natomiast w zakresie
zmiany zasad sytuowania budynków w zwi¹zku ze stanowiskiem
organu na etapie uzgadniania i opiniowania projektu planu.
Ad. 3)
Uwagi dotycz¹cej zmiany terenów oznaczonych w projekcie
planu symbolami 1MN1 - 3MN1 z ich przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o obni¿onej intensywnoœci
na tereny MN2 tj. zabudowy mieszkaniowej o podwy¿szonej intensywnoœci nie uwzglêdniono w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zachowania zgodnoœci ustaleñ planu z zapisami studium, które okreœla
wskaŸnik intensywnoœci zabudowy (po³o¿enie w strefie podmiejskiej, w bezpoœrednim s¹siedztwie Doliny Pr¹dnika - Bia³uchy).
36. Uwaga Nr 42
dotyczy dzia³ek Nr 179, 180, 181, 182, 185, 189, 191, 192, 195
i 197, po³o¿onych w rejonie ul. Pêkowickiej, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 2KDZ - Teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
- 6KDL, 5KDL - Tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
- 2KDD, 3KDD, 4KDD, 7KDD - Tereny dróg publicznych klasy
dojazdowej,
- 9KDW- Teren drogi nie bêd¹cej drog¹ publiczn¹ - ulica wewnêtrzna,
- 3KX, 4KX, 8KX - Tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹,
- 2MW- Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 1U1,2U1,3U1 - Tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z programem mieszkalnym tworz¹ce centrum us³ug osiedlowych
i obejmuj¹ce us³ugi publiczne i komercyjne (teren szko³y podstawowej z gimnazjum, przedszkola, rezerwa dla obiektu
sakralnego wzglêdnie w przypadku braku potrzeb innego
wolnostoj¹cego obiektu z zakresu urz¹dzeñ kultury o znaczeniu osiedlowym - w tym o charakterze komercyjnym)
- 3U2 - Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym (aktualnie czêœæ terenu przeznaczona na cele zabudowy
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mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej 3MWU
- dotyczy dzia³ki Nr 179 oraz fragmentów dzia³ek Nr 180 i 181)
- 1MWU,2MWU - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 11ZP,12ZP - Tereny zieleni urz¹dzonej,
[...]*
wnios³a uwagê zawieraj¹c¹ 12 punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
1) Naruszenia przez projekt planu zasad zgodnoœci z Konstytucj¹ RP oraz z przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (szczególnie dotyczy zgodnoœci
z art. 21 ust. 1 i art. 63 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 1 pkt 6
i 7 i art. 15 ust. 2 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2) W nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi: uniemo¿liwienia przez ustalenia projektu planu realizacji zadañ inwestycyjnych na dzia³kach nale¿¹cych do Grupy Deweloperskiej Geo.
Wnosz¹cy zwraca uwagê na fakt, ¿e w ramach przygotowania inwestycji, Spó³ki: "Geo Mieszkanie i Dom" oraz "Geo
Domator" dokona³y scalenia i naby³y tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o ³¹cznej powierzchni 8 ha.
Okreœlone w projekcie planu zasady zagospodarowania terenów umo¿liwiaj¹ zagospodarowanie jedynie 47% powierzchni nabytych i scalonych terenów.
3) Wprowadzenia ustaleniami projektu planu inwestycji celu
publicznego (przedszkole, szko³a podstawowa z gimnazjum,
us³ugi sakralne i inne us³ugi publiczne), na dzia³kach stanowi¹cych w³asnoœæ Grupy.
4) Proporcjonalnego wprowadzenia us³ug (o których mowa
w punkcie 3 uwagi) na dzia³kach stanowi¹cych w³asnoœæ ró¿nych w³aœcicieli w stosunku do przeznaczenia terenów pod
zabudowê wielorodzinn¹ (MW).
Punkty 3 i 4 uwagi uzasadniono m.in.:
- pozbawieniem w znacznym stopniu mo¿liwoœci wykorzystania terenów nale¿¹cych do Spó³ek na inwestycje budowlane wielomieszkaniowe lub us³ugi komercyjne,
- brakiem zysku z przewidywanych inwestycji mieszkaniowych w przypadku wyw³aszczeñ ( wartoœæ odszkodowania pokryje wy³¹cznie koszt wartoœci dzia³ki),
- rozmieszczeniem inwestycji celu publicznego oraz zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z programem mieszkalnym
w sposób nierównomierny (a¿ 1,4ha terenów stanowi¹cych w³asnoœæ Spó³ek projekt planu przeznacza na inwestycje celu publicznego).
5) Lokalizacji na terenie stanowi¹cym w³asnoœæ spó³ek, budynków przeznaczonych dla us³ug publicznych (zdrowie, kultura) oraz us³ug komercyjnych wzd³u¿ planowanej drogi klasy dojazdowej (2KDD).
6) Zmiany rozmieszczenia inwestycji celu publicznego (szko³a
podstawowa z gimnazjum, przedszkole) w taki sposób, aby
nie pozostawa³y one w bezpoœrednim s¹siedztwie terenów
przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹ lub zabudowê
us³ugow¹ zwi¹zan¹ z zabudow¹ mieszkaniow¹.
Uwagê punktu 5 i 6 uzasadniono m.in. niekorzystnymi warunkami pod wzglêdem bezpieczeñstwa dzieci z uwagi na zwi¹zany z planowanymi us³ugami znaczny wzrost ruchu ko³owego.
7) W nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi: przeprojektowania przebiegu drogi klasy lokalnej (5KDL) wraz z wydzielonym ci¹giem pieszym z towarzysz¹c¹ zieleni¹ (3KX) tak aby
przylega³y do dzia³ek drukarni i wydawnictwa Marek Bry³a,
Wojciech Lipieñski, z zachowaniem tej samej szerokoœci.
Uwagê uzasadniono brakiem równomiernego ograniczenia
powierzchni dzia³ek na cele wydzielonego ci¹gu pieszego z towarzysz¹c¹ zieleni¹ (3KX) wszystkim w³aœcicielom, których
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dotyczy przebieg w/w ci¹gu. Szerokoœæ w/w ci¹gu na dzia³kach stanowi¹cych w³asnoœæ spó³ek wynosi ok. 18 m podczas gdy na innych dzia³kach ma szerokoœæ ok. 5 m. Dodatkow¹ utratê powierzchni dzia³ki powoduje oddalenie ci¹gu
3KX od drogi klasy lokalnej (5KDL) podczas gdy na innych
dzia³kach ci¹g ten przylega bezpoœrednio do w/w drogi.
8) W nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi: Mo¿liwoœci
wyznaczenia w planie drogi klasy lokalnej (5KDL) od ul. £okietka do dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ spó³ek po dzia³kach Nr 105 (obr.31) i 106 (obr. 31).
Zdaniem wnosz¹cego uwagê planowany przebieg drogi klasy lokalnej (5KDL) jest niezgodny z istniej¹cym uk³adem dzia³ek i powoduje zajêcie wiêkszej liczby dzia³ek ni¿ w przypadku
równoleg³ego wpisania drogi w stosunku do granic. Ponadto
wnosz¹cy zwraca uwagê na fakt, ¿e w zwi¹zku z opisan¹ powy¿ej sytuacj¹ mo¿liwe s¹ protesty innych w³aœcicieli nieruchomoœci zajêtych pod t¹ drogê oraz problemy zwi¹zane z regulacj¹ stanu prawnego na potrzeby budowy drogi.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach: 1, 2 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi), 3, 4, 5, 6, 7 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi), 8 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Uwaga odnosz¹ca siê do nie respektowania w planie konstytucyjnego porz¹dku oraz nieuwzglêdniania zasad okreœlonych w przepisach Ustawy jest nieuzasadniona, poniewa¿ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedn¹
z Ustaw okreœlaj¹cych warunki i sposób wykonywania prawa
w³asnoœci, w tym tak¿e zagadnienia roszczeñ oraz odszkodowañ (art. 36 i 37 w/w Ustawy). Ponadto ustalenia planu s¹
zgodne z zasadami polityki przestrzennej przyjêtej przez Miasto i okreœlonymi w studium i zosta³y sporz¹dzone zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Ad. 2)
W wyniku rozpatrzenia uwagi polepszono warunki wykorzystania terenu na cele inwestycyjne poprzez dokonanie korekty przebiegu odcinka drogi klasy lokalnej (5KDL) oraz zawê¿enia wydzielonego ci¹gu pieszego z towarzysz¹c¹ zieleni¹
(3KX) umo¿liwiaj¹c tym samym przeznaczenie dzia³ki Nr 179
i czêœci dzia³ek Nr 180 i 181 na cele zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej (MWU), lecz nie przewiduje siê mo¿liwoœci pe³nego uwzglêdnienia uwagi z przyczyn
okreœlonych w wyjaœnieniu do punktów 3, 4, 5, 6 poni¿ej.
Ad. 3), 4), 5), 6)
O lokalizacji programu us³ug zwi¹zanych z mieszkalnictwem
(okreœlonych w §11 uchwa³y w sprawie planu) zadecydowa³y
nastêpuj¹ce wzglêdy funkcjonalne:
- centralne po³o¿enie terenu us³ug w odniesieniu do granic
obszaru objêtego planem,
- po³o¿enie w obszarze wnioskowanym dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokoœci do 4 kondygnacji,
- przes¹dzenia dotycz¹ce lokalizacji przystanku kolejowego
(w ramach planu miejscowego rejon ulicy Pachoñskiego) zgodnie z wnioskiem zg³oszonym do tego planu.
Konsekwencj¹ wprowadzonych rozwi¹zañ przestrzennych by³a
koniecznoœæ zajêcia przedmiotowych terenów zarówno na cele
us³ug jak i na cele komunikacyjne.
Ad. 7) i 8)
W wyniku rozpatrzenia uwagi zgodnie z propozycj¹ wnosz¹cego uwagê wykorzystano na potrzebê drogi 5KDL i towa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 102

— 3222 —

rzysz¹cego jej ci¹gu pieszego dzia³kê Nr 106 i czêœci dzia³ki
Nr 105 lecz z wy³¹czeniem terenów przyleg³ych do ul. £okietka z uwagi na koniecznoœæ zapewnienia prawid³owego skrzy¿owania planowanej ulicy 5KDL z istniej¹cymi ulicami £okietka i Jordanowsk¹.
37. Uwaga Nr 43
dotyczy dzia³ek Nr: 65, 64, 63, 62, 61, 67, 68, 73, 76, 74, 77, 80,
79, 84, 83, 85, 87 obr. 31 po³o¿onych w rejonie ul. £okietka i ul. Pêkowickiej, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego
wgl¹du znajdowa³y siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 4U2 (aktualnie 8MW - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej), 5U2 - Tereny zabudowy us³ugowej o charakterze
ponadlokalnym,
- 2KDZ - Teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
- 8MN2 -Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwy¿szonej intensywnoœci.
[...]*
wnieœli uwagê zawieraj¹c¹ 6 punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
1) Zmiany przebiegu drogi klasy zbiorczej (2KDZ), która uniemo¿liwia dzia³ania inwestycyjne na przedmiotowym obszarze.
Uwagê uzasadniono m.in.:
- uwzglêdnieniem wniosku z³o¿onego do projektu planu na
wstêpnym etapie procedury planistycznej w zakresie funkcji obszaru i pozostawienia do rozstrzygniêcia na dalszym
etapie przebiegu uk³adu komunikacyjnego (droga zbiorcza),
- brakiem uwzglêdnienia w planowaniu uk³adu komunikacyjnego wzglêdów w³asnoœciowych (dotyczy zgrupowania wiêkszej iloœci dzia³ek w rêku jednego inwestora),
- wzglêdami ekonomicznymi przedsiêwziêcia (przebieg drogi
klasy zbiorczej 2KDZ jest zdecydowanie d³u¿szy ni¿ przebieg okreœlony w "wariancie po³udniowym", co wi¹¿e siê
z wiêkszymi nak³adami na realizacjê przedmiotowej drogi).
2) Mo¿liwoœci zmiany klasy projektowanej drogi lokalnej 5KDL
i prze³o¿enia drogi klasy zbiorczej poni¿ej granicy administracyjnej miasta.
Uwagê uzasadniono m.in.:
- wzglêdami ekonomicznymi przedsiêwziêcia drogowego
(przebieg drogi klasy zbiorczej 2KDZ jest zdecydowanie
d³u¿szy ni¿ przebieg okreœlony w "wariancie po³udniowym", co wi¹¿e siê z wiêkszymi nak³adami na realizacjê
przedmiotowej drogi),
- rozdzieleniem scalonego przez inwestora obszaru, które
niszczy mo¿liwoœci inwestycyjne na tym obszarze,
- brakiem poszanowania prawa w³asnoœci poprzez realizacjê celu spo³ecznego w sposób korzystny tylko dla wybranych w³aœcicieli nieruchomoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonymw punktach: 1 i 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1) i 2)
Zmiana przebiegu planowanej drogi 2KDZ i prowadzenie
jej po trasie drogi lokalnej 5KDL nie jest mo¿liwa. W trakcie
analizy uwarunkowañ przygotowane zosta³y ró¿ne warianty
przebiegu tej drogi. Postêpuj¹ce zainwestowanie i zabudowa
na terenach po³o¿onych w Gminie Zielonki uniemo¿liwi³y utrzymanie przebiegu - œciœle po trasie wskazanej w Studium. Na
etapie koncepcji planu zosta³y przyjête dwa warianty rozwi¹zañ: "pó³nocny" i "po³udniowy". Po przeprowadzonych konsultacjach wybrano rozwi¹zanie odpowiadaj¹ce zasadzie ustalo-
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nej w Studium, przy uwzglêdnieniu potrzeb ochrony wartoœciowych przyrodniczo terenów doliny Pr¹dnika. W wyborze
rozwi¹zañ kierowano siê ponadto wzglêdami ekonomicznymi
(w tym zminimalizowaniem ograniczeñ w wykonywaniu prawa w³asnoœci), a tak¿e technicznymi mo¿liwoœciami zapewnienia powi¹zañ z g³ównymi elementami uk³adu komunikacyjnego (poza obszarem planu). Przyjêty w projekcie planu
przebieg drogi 2KDZ zosta³ (wraz z pozosta³ymi rozwi¹zaniami uk³adu komunikacyjnego) uzgodniony z w³aœciwymi jednostkami organizacyjnymi wykonuj¹cymi zarz¹d drogami.
Ograniczenia w zakresie mo¿liwoœci inwestowania na przedmiotowych nieruchomoœciach mog¹ byæ rekompensowane na
podstawie przepisów art. 36 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - jeœli w odniesieniu
do ewentualnych roszczeñ w tym zakresie zostan¹ spe³nione
przes³anki zawarte w tych przepisach. Z roszczeniami mo¿na
wystêpowaæ po uchwaleniu planu.
38. Uwaga Nr 44
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych w Gminie Zielonki w bezpoœrednim s¹siedztwie z obszarem objêtym planem.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a likwidacji przebiegu drogi publicznej oraz zmiany jej kategorii - drogi zbiorczej 2KDZ okreœlonej
postanowieniem § 5 pkt 5 projektu jako fragment drogi stanowi¹cy po³¹czenie drogi publicznej, w której ci¹gu biegnie ulica Weissa z drog¹ publiczn¹, w której ci¹gu biegnie ulica Banacha.
Uwagê uzasadniono m.in.:
- zaburzeniem ³adu przestrzennego i ingerencj¹ w topografiê
terenu ze wzglêdu na przebieg drogi klasy zbiorczej (2KDZ)
który nie pokrywa siê z ¿adn¹ z g³ównych osi kompozycyjnych obszaru objêtego planem,
- umo¿liwieniem wprowadzenia intensywnego ruchu samochodów ciê¿arowych przez tereny MW, MN1, MN2 (w rozumieniu
Prawa ochrony œrodowiska), tj. z ul. Opolskiej na ul. Glogera
lub planowana "Drogê Wolbromsk¹" oraz ul. 29 Listopada,
- brakiem mo¿liwoœci naturalnego przewietrzania mieszkañ
zlokalizowanych w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi,
- zani¿eniem standardu mieszkañ w bezpoœrednim s¹siedztwie
drogi przez dopuszczenie obiektów mieszkalnych w zasiêgu
ponadnormatywnego oddzia³ywania ha³asu, którego natê¿enie ograniczyæ mog¹ ekrany i okna o izolacyjnoœci akustycznej,
- zanieczyszczeniami komunikacyjnymi (spaliny), intoksykacj¹
powietrza i innymi zagro¿eniami œrodowiska, o których w³aœciciele dzia³ek decyduj¹cy siê na ich kupno nie zostali poinformowani,
- brakiem zapewnienia warunków bezpieczeñstwa dzieci ze wzglêdu na koniecznoœæ wielokrotnego przekraczania ruchliwej ulicy,
- spadkiem wartoœci dzia³ek w zwi¹zku z bliskim s¹siedztwem
drogi i jej uci¹¿liwoœciami,
- pogorszeniem komfortu ¿ycia.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W projekcie planu zrealizowane zosta³y ustalenia Studium,
z którym wg treœci art. 20 Ustawy projekt planu musi zachowaæ zgodnoœæ. Uk³ad komunikacyjny przyjêty w Studium, zosta³ w projekcie planu utrzymany, wobec czego planowana
droga 2KDZ zapewniaj¹ca po³¹czenie tzw. wêz³a Weisa (poza
planem) z ul. £okietka oraz z planowan¹ drog¹ 1KDZ (tzw. "Droga Wolbromska") stanowi niezbêdny element tworzonego uk³adu komunikacyjnego.
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39. Uwaga Nr 45
dotyczy dzia³ki Nr 176 obr. 30, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 1MN1, 2MN1 - Tereny zabudowy jednorodzinnej o obni¿onej
intensywnoœci,
- 9KDD (w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
10KDD) - Teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
- 1Z - Teren zieleni nieurz¹dzonej
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty, które dotyczy³y:
1) Uwolnienia terenu dzia³ki Nr 176 od planowanej drogi oznaczonej w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du symbolem 10KDD.
Uwagê uzasadniono brakiem mo¿liwoœci optymalnego
i atrakcyjnego zagospodarowania dzia³ki (a tak¿e dzia³ek s¹siednich pozostaj¹cych w uk³adzie ³anowym) ze wzglêdu na
przebieg przez czêœæ w/w dzia³ki drogi 10KDD.
2) Przekwalifikowania dzia³ki na MN2 -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach 1 i 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Wydzielenie dróg w terenach przewidzianych pod zabudowê, w obszarze, gdzie dzia³alnoœæ inwestycyjna dotyczy
ró¿nych w³aœcicieli jest jednym z podstawowych zadañ planu. Brak wniosków z przedmiotowego terenu z³o¿onych do
projektu planu na wstêpnym etapie procedury planistycznej.
Uk³ad komunikacyjny przyjêto w oparciu o istniej¹cy uk³ad
³anowy dzia³ek o zró¿nicowanej szerokoœci (miêdzy ul. Glogera a wschodni¹ granic¹ obszaru objêtego planem) oraz
wskazania wynikaj¹ce z dokumentu Studium co do charakteru mo¿liwej zabudowy jednorodzinnej. Obni¿enie klasy ul. Glogera (w zwi¹zku z realizacj¹ "Drogi Wolbromskiej" przejmuj¹cej ruch lokalny) umo¿liwi wykorzystanie jej czêœci dla obs³ugi dzia³ek przyleg³ych. Przyjêty w projekcie planu uk³ad jest
bardziej ekonomiczny pod wzglêdem zajêtoœci terenów pod
komunikacjê od uk³adu siêgaczy prostopadle do ul. Glogera
z uwagi na: iloœæ tych siêgaczy, ich d³ugoœæ (80-100 m ka¿dy)
oraz minimaln¹ szerokoœæ dojazdu (4 m).
Ad. 2)
Uwagi dotycz¹cej zmiany terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami 1MN1 - 3MN1 z ich przeznaczeniem pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o obni¿onej intensywnoœci na tereny MN2, tj. zabudowy mieszkaniowej o podwy¿szonej intensywnoœci nie uwzglêdniono w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zachowania zgodnoœci ustaleñ planu z zapisami Studium (po³o¿enie w strefie podmiejskiej, w bezpoœrednim s¹siedztwie Doliny Pr¹dnika - Bia³uchy).
40. Uwaga Nr 46
dotyczy dzia³ki Nr 104 obr. 31, po³o¿onej przy ul. £okietka, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 6U2 (aktualnie 4U2) - Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym,
- 1KDL, 5KDL, 6KDL - Tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
- 2KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹
- 7MN2 -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci.
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[...]*
wnios³a uwagê, która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a mo¿liwoœci wykorzystania istniej¹cej drogi dojazdowej do firmy "Castor" na potrzeby ulicy lokalnej (³¹cz¹cej ul. £okietka z ul. Glogera).
Uwagê uzasadniono brakiem zainwestowania na dzia³kach
s¹siaduj¹cych z drog¹ dojazdow¹ do firmy "Castor".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w uwadze.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi dokonano przesuniêcia odcinka drogi klasy lokalnej (5KDL) w kierunku po³udniowym
(zgodnie z propozycj¹ zawart¹ w uwadze), lecz nie wykorzystano na potrzeby ulicy lokalnej (5KDL) istniej¹cej drogi dojazdowej do Firmy "Castor" ze wzglêdu na fakt, ¿e prawid³owy jej
przebieg uniemo¿liwia istniej¹ce zainwestowanie terenu
(w tym szczególnie budynki Firmy "Castor").
41. Uwaga Nr 47
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onej w zasiêgu drogi klasy lokalnej (5KDL) i jej otoczeniu.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a przesuniêcia lub likwidacji
odcinka drogi klasy lokalnej (5KDL), przecinaj¹cego dzia³kê
sk³adaj¹cej uwagê.
Uwagê uzasadniono m.in.:
- naruszeniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci,
- negatywnym oddzia³ywaniem i uci¹¿liwoœciami jakie niesie
za sob¹ realizacja przedmiotowej drogi (ha³as i drgania)
- zmian¹ klasy drogi w stosunku do Studium, gdzie na etapie
prac studialnych planowana droga KDL by³a drog¹ KDD.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w uwadze.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ realizacji drogi osiedlowej klasy lokalnej KDL zapewniaj¹cej powi¹zanie po³udniowej czêœci obszaru osiedla z terenami s¹siednimi przez realizacjê powi¹zania z istniej¹cymi ulicami £okietka i Glogera oraz ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia prostopad³ego skrzy¿owania planowanej ulicy z istniej¹cymi ulicami £okietka i Jordanowsk¹. Uci¹¿liwoœci zwi¹zane
z jej realizacj¹ ograniczy ci¹g pieszy z towarzysz¹ca zieleni¹
2KX. Je¿eli zostan¹ spe³nione przes³anki okreœlone w art. 36
ust. 1 w/w Ustawy po uchwaleniu planu w³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e wyst¹piæ o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomoœci lub jej czêœci.
42. Uwaga Nr 48
dotyczy ustaleñ projektu planu w centralnej czêœci obszaru objêtego planem, tj. terenów objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi oznaczenia MW- Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a braku zgodnoœci z dokumentem Studium w odniesieniu do ustalonych w centralnej czêœci
planu terenów zabudowy wielorodzinnej MW.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê ustalenia dokumentu Studium na
wskazanym obszarze nie przewiduj¹ zabudowy wielorodzinnej lecz tereny przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej niskiej in-
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tensywnoœci, na których przewidziano maksymaln¹ wysokoœæ
budynków - 11 m do kalenicy dachu (2,5 kondygnacji) oraz
mo¿liwoœæ uzupe³nienia tej zabudowy obiektami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym oraz urz¹dzeniami i obiektami us³ug komercyjnych na
poziomie lokalnym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w uwadze.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Realizuj¹c przepisy Ustawy dotycz¹ce zapewnienia zgodnoœci projektu planu ze Studium - przeprowadzano na poszczególnych etapach prac planistycznych analizy w tym zakresie. Zapisy
Studium, w rozdziale 5. "Realizacja polityki przestrzennej" okreœlaj¹ wymagany zakres zgodnoœci planów ze Studium, obejmuj¹cy zgodnoœæ z: celami rozwoju, zasadami zrównowa¿onego rozwoju przestrzennego Krakowa i kszta³towania ³adu przestrzennego, granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy, g³ównymi
kierunkami zagospodarowania wyodrêbnionych kategorii obszarów, zasadami zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
i przestrzeni w strefach okreœlonych w Studium. W przedmiotowym rejonie obowi¹zuje Uchwa³a Nr CXXII/1092/98 Radu Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Krakowa w zakresie ustaleñ dotycz¹cych Obszarów Urz¹dzeñ Komunikacyjnych (KU). Dokument obowi¹zuj¹cego Studium
takie ustalenia uwzglêdnia (w uwarunkowaniach).
W obowi¹zuj¹cym planie na przedmiotowych terenach dopuszczone jest jego intensywne wykorzystanie na cele us³ug komercyjnych.
43. Uwaga Nr 49
dotyczy dzia³ek Nr 281, 285, 286, 287, 288, 289 i 290, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach oznaczonych symbolami:
- 5KDW, 6KDW - Tereny dróg nie bêd¹cych drogami publicznymi - ulice wewnêtrzne,
- 1KDZ, 3KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- 4MN2 -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci,
- 8ZP - Teren zieleni urz¹dzonej,
- 6KX - Teren wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹,
- 7U2 - Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym.
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 2 punkty, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y punktu 1 zawieraj¹cego wniosek
o likwidacjê lub przesuniêcie przebiegu drogi klasy zbiorczej
3KDZ przebiegaj¹cej przez scalone dzia³ki, stanowi¹ce w³asnoœæ wnosz¹cego uwagê.
Uwagê uzasadniono m.in. brakiem uwzglêdnienia stanu w³asnoœci poprzez rozciêcie nieruchomoœci scalonych przez w³aœciciela dla potrzeb realizacji zabudowy mieszkaniowej, wprowadzenie niepotrzebnego siêgacza KDW oraz pozostawienie
dzia³ki Nr 290 odciêtej od pozosta³ych bez mo¿liwoœci jakiegokolwiek zagospodarowania. Ponadto wnosz¹cy zwraca uwagê, na fakt, ¿e utrzymywanie niskiej wartoœci istniej¹cej zabudowy zlokalizowanej po pó³nocnej stronie ul. ¯wirowej oraz
ustalenie na tym terenie i w jego rejonie zabudowy us³ugowej
o charakterze ponadlokalnym prowadziæ bêdzie do powstania
strefy pe³nowartoœciowej zabudowy, która tak naprawdê bêdzie zabudow¹ niskiej wartoœci wp³ywaj¹cej negatywnie na
postrzeganie otaczaj¹cego obszaru.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w pkt 1 uwagi.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Na etapie przyst¹pienia do sporz¹dzania projektu planu
z obszaru obejmuj¹cego przedmiotowe dzia³ki nie zg³oszono
wniosków. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce uk³adu komunikacyjnego zosta³y podjête z uwzglêdnieniem istniej¹cego tzw. uk³adu
³anowego dzia³ek. Przyjêty w projekcie planu uk³ad drogowy
zapewnia dostêpnoœæ do drogi publicznej z dzia³ek po³o¿onych
w przedmiotowych terenach. Proponowana w uwadze zmiana
przebiegu drogi 3KDZ w kierunku po³udniowym jest nieuzasadnione. Przebieg tej drogi zosta³ ustalony racjonalnie, bior¹c pod uwagê wymagania techniczne i strukturê w³asnoœci w szerszym zakresie.
44. Uwaga Nr 50
dotyczy nieruchomoœci objêtej liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 5MN2 - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o podwy¿szonej intensywnoœci.
[...]*
wnieœli uwagê zawieraj¹c¹ 3 punkty, z których w zakresie nieuwzglêdnionym punkt 2 dotyczy³ braku rozwi¹zania sposobu
po³¹czenia istniej¹cej ul. Ryba³towskiej z planowan¹ drog¹
1KDZ - brak w rysunku planu skrzy¿owania.
Uwagê uzasadniono brakiem mo¿liwoœci zapewniania nale¿ytego zjazdu z drogi 1KDZ w ul. Ryba³towsk¹ powoduj¹c niepotrzebne uci¹¿liwoœci oraz obci¹¿enie skrzy¿owania ulic 1KDZ z 3KDZ.
Obawê budzi równie¿ mo¿liwoœæ odciêcia po³¹czeñ drogowych
z ul. Ryba³towsk¹ podczas realizacji inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ci¹g ul. Ryba³towskiej, ze wzglêdu na aktualny przekrój
ulicy i ograniczon¹ mo¿liwoœæ rozbudowy, w planie miejscowym zosta³ okreœlony jako ci¹g pieszojezdny, oznaczony symbolem 3KDX. Wi¹¿e siê to z ograniczeniem dostêpnoœci tej
ulicy, zw³aszcza od strony ulic o zwiêkszonym natê¿eniu ruchu
oraz eliminacj¹ ruchu tranzytowego. Dostêpnoœæ komunikacyjna tej drogi po zrealizowaniu drogi zbiorczej 1KDZ zapewni¹: dla odcinka od strony wschodniej - ci¹g obejmuj¹cy
ul. Piaszczyst¹ i ul. ¯wirow¹, dla odcinka od strony zachodniej
- planowane drogi: dojazdowa (7KDD) i lokalna (5KDL).
Rozwi¹zania ustalone w projekcie planu uwzglêdniaj¹ warunki techniczne dotycz¹ce odleg³oœci skrzy¿owañ na drodze klasy zbiorczej. Powy¿sze nie oznacza, ¿e ustalenia planu przekreœlaj¹ mo¿liwoœæ "pod³¹czenia" ulicy Ryba³towskiej do ulicy zbiorczej - na zasadach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi. Ustalenia zawarte na rysunku planu (1KDX
i 3KDX) jednoznacznie wskazuj¹ na mo¿liwoœæ przekroczenia tej ulicy ci¹giem pieszym (z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia
sygnalizacji œwietlnej).
45. Uwaga Nr 51
dotyczy nieruchomoœci objêtej liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 6MN2 - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o podwy¿szonej intensywnoœci.
[...]*
wnieœli uwagê zawieraj¹c¹ 3 punkty, z których w zakresie nieuwzglêdnionym punkt 2 dotyczy³ braku rozwi¹zania sposobu
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po³¹czenia istniej¹cej ul. Ryba³towskiej z planowan¹ drog¹
1KDZ - brak w rysunku planu skrzy¿owania;
Uwagê uzasadniono brakiem mo¿liwoœci zapewniania nale¿ytego zjazdu z drogi 1KDZ w ul. Ryba³towsk¹ powoduj¹c
niepotrzebne uci¹¿liwoœci oraz obci¹¿enie skrzy¿owania ulic
1KDZ z 3KDZ. Obawê budzi równie¿ mo¿liwoœæ odciêcia po³¹czeñ drogowych z ul. Ryba³towsk¹ podczas realizacji inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ci¹g ul. Ryba³towskiej, ze wzglêdu na aktualny przekrój
ulicy i ograniczon¹ mo¿liwoœæ rozbudowy, w planie miejscowym zosta³ okreœlony jako ci¹g pieszojezdny, oznaczony symbolem 3KDX. Wi¹¿e siê to z ograniczeniem dostêpnoœci tej
ulicy, zw³aszcza od strony ulic o zwiêkszonym natê¿eniu ruchu
oraz eliminacj¹ ruchu tranzytowego. Dostêpnoœæ komunikacyjna tej drogi po zrealizowaniu drogi zbiorczej 1KDZ zapewni¹: dla odcinka od strony wschodniej - ci¹g obejmuj¹cy
ul. Piaszczyst¹ i ul. ¯wirow¹, dla odcinka od strony zachodniej
- planowane drogi: dojazdowa (7KDD) i lokalna (5KDL).
Rozwi¹zania ustalone w projekcie planu uwzglêdniaj¹ warunki techniczne dotycz¹ce odleg³oœci skrzy¿owañ na drodze
klasy zbiorczej. Powy¿sze nie oznacza, ¿e ustalenia planu przekreœlaj¹ mo¿liwoœæ "pod³¹czenia" ulicy Ryba³towskiej do ulicy
zbiorczej - na zasadach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi. Ustalenia zawarte na rysunku planu (1KDX i 3KDX) jednoznacznie
wskazuj¹ na mo¿liwoœæ przekroczenia tej ulicy ci¹giem pieszym (z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia sygnalizacji œwietlnej).
46. Uwaga Nr 52
dotyczy dzia³ki Nr 152, po³o¿onej w rejonie ul. Piaszczystej
i ul. Ryba³towskiej, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2U2 - Teren zabudowy us³ugowej o charakterze ponadlokalnym.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a protestu przeciwko lokalizacji
drogi bezpoœrednio przy przedmiotowej nieruchomoœci i zbyt
blisko istniej¹cego budynku mieszkalnego.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê planowana droga 1KDZ w bezpoœrednim s¹siedztwie jej dzia³ek pog³êbi niekorzystne warunki
krajobrazowe ze wzglêdu na otaczaj¹c¹ linie kolejow¹, cmentarz a aktualnie drogê z ekranami. Ponadto obawê budzi realizacja drogi 1KDZ, która mo¿e pog³êbiæ z³y stan techniczny budynku wskutek drgañ.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest bezpoœrednio przy
ul. Piaszczystej w odleg³oœci ok. 40 m od linii rozgraniczaj¹cej
planowanej drogi zbiorczej. Przedmiotowy teren przeznaczono
pod us³ugi ponadlokalne z mo¿liwoœci¹ wykorzystania istniej¹cej zabudowy z uwagi na fakt, ¿e przedmiotowa nieruchomoœæ
znajduje siê w strefie sanitarnej cmentarza (50 m).
47. Uwaga Nr 53
dotyczy dzia³ek Nr 222 i Nr 224, po³o¿onych w pó³nocnej czêœci
obszaru objêtego planem, w rejonie linii elektroenergetycznej
wysokiego napiêcia, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach oznaczonych symbolami:
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- 1KP -Teren urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej - pêtla autobusowa,
- 7MW- Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 6KDD -Teren drogi dojazdowej klasy lokalnej (aktualnie 12KX
- Teren wydzielonych
ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹),
- 6ZP, 7ZP - Tereny zieleni urz¹dzonej,
- 2KDZ, 1KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
- 3MN2 -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwy¿szonej intensywnoœci.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a akceptacji rozstrzygniêæ planu
pod warunkiem wykupu dzia³ek przez Urz¹d Miasta Krakowa.
Wnioskuj¹ca w uzasadnieniu do wniesionej uwagi podaje, ¿e
wskutek wyw³aszczenia czêœci dzia³ek stanowi¹cych jej w³asnoœæ na cel zajezdni MPK i budowy kolektora pozosta³y jej
jedynie nieruchomoœci Nr 222 i 224, które projekt planu przeznacza aktualnie na cele zieleni pod liniami wysokiego napiêcia, w zwi¹zku z czym stan¹ siê one zupe³nie nieu¿yteczne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie dotyczy propozycji zmiany ustaleñ projektu planu, lecz dzia³añ podejmowanych po uchwaleniu planu. Je¿eli
zostan¹ spe³nione przes³anki okreœlone w art. 36 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po
uchwaleniu planu w³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e wyst¹piæ o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomoœci lub jej czêœci.
48. Uwaga Nr 54
dotyczy dzia³ek Nr 1077/2, 1077/3, 1077/4 i 1077/5 po³o¿onych
w zachodniej czêœci obszaru objêtego planem, w rejonie ul. Jordanowskiej, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach
oznaczonych symbolami:
- 4KDX - Teren drogi publicznej - ulica pieszo-jezdna,
- 11MN2 - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o podwy¿szonej intensywnoœci.
[...]*
wniós³ uwagê, która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a dokonania korekty projektu planu poprzez zapewnienie dojazdu
do dzia³ek Nr: 1077/2, 1077/3, 1077/4 i 1077/5 w sposób, w jaki
odbywa³ siê on dotychczas tj. poprzez dojazd do przedmiotowych dzia³ek od ul. Jordanowskiej w kierunku dzia³ki 1077/5,
zakoñczony "œlep¹ ulic¹".
Uwagê uzasadniono:
- zabraniem na cele drogi 4KDX znacznej powierzchni zieleni
nad potokiem Sudó³,
- zapewnieniem dojazdu do dzia³ek w kierunku przeciwnym ni¿
dotychczas,
- brakiem kolizji aktualnego dojazdu z nowopowsta³ymi planami dróg.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi zmniejszono rezerwê terenow¹ dla ci¹gu pieszo-jezdnego 4KDX do szerokoœci 4 m - zarówno na odcinku jego przebiegu w s¹siedztwie dzia³ki Nr 1077/
5 jak i dalszym przebiegu po trasie istniej¹cego dojazdu, lecz
nie widzi siê mo¿liwoœci dojazdu do przedmiotowych dzia³ek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 102

— 3226 —

w sposób dotychczasowy, tj. od ul. Jordanowskiej w kierunku
dzia³ki Nr 1077/5 z powodów:
- merytorycznych: w³¹czenie ul. Jordanowskiej "wchodzi" w liniê rozgraniczaj¹c¹ planowanej drogi klasy zbiorczej, do której nie przewiduje siê w³¹czenia ul. Jordanowskiej (zakoñczenie siêgaczem),
- formalnych: teren w/w w³¹czenia po³o¿ony jest poza granicami obszaru objêtego planem.
Nie jest mo¿liwe wprowadzanie ustaleñ dla terenów znajduj¹cych siê poza granicami obszaru, dla którego plan jest sporz¹dzany.
49. Uwaga Nr 55
dotyczy dzia³ek Nr 1077/2, 1077/3, 1077/4 i 1077/5, po³o¿onych
w zachodniej czêœci obszaru objêtego planem, w rejonie ul. Jordanowskiej, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach
oznaczonych symbolami:
- 4KDX - Teren drogi publicznej - ulica pieszo-jezdna,
- 11MN2 - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o podwy¿szonej intensywnoœci
[...]*
wnios³a uwagê, która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a
dokonania korekty projektu planu poprzez zapewnienie dojazdu do dzia³ek Nr: 1077/2, 1077/3, 1077/4 i 1077/5 w sposób,
w jaki odbywa³ siê on dotychczas tj. poprzez dojazd do przedmiotowych dzia³ek od ul. Jordanowskiej w kierunku dzia³ki 1077/
5, zakoñczony "œlep¹ ulic¹".
Uwagê uzasadniono:
- zabraniem na cele drogi 4KDX znacznej powierzchni zieleni
nad potokiem Sudó³,
- zapewnieniem dojazdu do dzia³ek w kierunku przeciwnym ni¿
dotychczas,
- brakiem kolizji aktualnego dojazdu z nowopowsta³ymi planami dróg.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi zmniejszono rezerwê terenow¹ dla ci¹gu pieszo-jezdnego 4KDX do szerokoœci 4 m - zarówno na odcinku jego przebiegu w s¹siedztwie dzia³ki Nr 1077/
5 jak i dalszym przebiegu po trasie istniej¹cego dojazdu, lecz
nie widzi siê mo¿liwoœci dojazdu do przedmiotowych dzia³ek
w sposób dotychczasowy, tj. od ul. Jordanowskiej w kierunku
dzia³ki Nr 1077/5 z powodów:
- merytorycznych: w³¹czenie ul. Jordanowskiej "wchodzi" w liniê rozgraniczaj¹c¹ planowanej drogi klasy zbiorczej, do której nie przewiduje siê w³¹czenia ul. Jordanowskiej (zakoñczenie siêgaczem),
- formalnych: teren w/w w³¹czenia po³o¿ony jest poza granicami obszaru objêtego planem.
Nie jest mo¿liwe wprowadzanie ustaleñ dla terenów znajduj¹cych siê poza granicami obszaru, dla którego plan jest sporz¹dzany.
50. Uwaga Nr 56
dotyczy dzia³ek Nr 1077/2, 1077/3, 1077/4 i 1077/5, po³o¿onych
w zachodniej czêœci obszaru objêtego planem, w rejonie ul. Jordanowskiej, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach
oznaczonych symbolami:
- 4KDX - Teren drogi publicznej - ulica pieszo-jezdna,
- 11MN2 - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o podwy¿szonej intensywnoœci.
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[...]*
wnios³a uwagê, która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a
dokonania korekty projektu planu poprzez zapewnienie dojazdu do dzia³ek Nr: 1077/2, 1077/3, 1077/4 i 1077/5 w sposób,
w jaki odbywa³ siê on dotychczas tj. poprzez dojazd do przedmiotowych dzia³ek od ul. Jordanowskiej w kierunku dzia³ki 1077/
5, zakoñczony "œlep¹ ulic¹".
Uwagê uzasadniono:
- zabraniem na cele drogi 4KDX znacznej powierzchni zieleni
nad potokiem Sudó³,
- zapewnieniem dojazdu do dzia³ek w kierunku przeciwnym ni¿
dotychczas,
- brakiem kolizji aktualnego dojazdu z nowopowsta³ymi planami dróg.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi zmniejszono rezerwê terenow¹ dla ci¹gu pieszo-jezdnego 4KDX do szerokoœci 4 m - zarówno na odcinku jego przebiegu w s¹siedztwie dzia³ki Nr 1077/
5 jak i dalszym przebiegu po trasie istniej¹cego dojazdu, lecz
nie widzi siê mo¿liwoœci dojazdu do przedmiotowych dzia³ek
w sposób dotychczasowy, tj. od ul. Jordanowskiej w kierunku
dzia³ki Nr 1077/5 z powodów:
- merytorycznych: w³¹czenie ul. Jordanowskiej "wchodzi" w liniê rozgraniczaj¹c¹ planowanej drogi klasy zbiorczej, do której nie przewiduje siê w³¹czenia ul. Jordanowskiej (zakoñczenie siêgaczem),
- formalnych: teren w/w w³¹czenia po³o¿ony jest poza granicami obszaru objêtego planem.
Nie jest mo¿liwe wprowadzanie ustaleñ dla terenów znajduj¹cych
siê poza granicami obszaru, dla którego plan jest sporz¹dzany.
51. Uwaga Nr 57
dotyczy nieruchomoœci objêtej liniami rozgraniczaj¹cymi terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami:
- 5KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej,
- 1MWU - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
- 8ZP - Teren zieleni urz¹dzonej,
- 8KDD (aktualnie 7KDD) - Teren drogi publicznej klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê, zawieraj¹c¹ 2 punkty, które dotyczy³y:
1) Przesuniêcia odcinka drogi 5KDL w kierunku pó³nocnym na
teren stanowi¹cy w³asnoœæ Gminy Kraków.
Uwagê uzasadniono:
- rozdzieleniem dzia³ki drog¹ 8KDD uniemo¿liwiaj¹c jej racjonalne wykorzystanie,
- brakiem uwzglêdnienia stanu w³asnoœci na etapie planowania uk³adu komunikacyjnego oraz obowi¹zkiem wykorzystania w pierwszej kolejnoœci gruntów gminnych na cele drogi.
2) Mo¿liwoœci przeznaczenia czêœci dzia³ki, znajduj¹cej siê pod
lini¹ wysokiego napiêcia na parkingi lub gara¿e.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1) i 2)
Projektowana ulica 8KDD biegnie w przewa¿aj¹cej czêœci
przez obszar stanowi¹cy dawn¹ w³asnoœæ MAGRO. Po³udnio-
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wy odcinek posiada w³¹czenie do planowanej ulicy osiedlowej o charakterze lokalnym (5KDL). Ma to istotne znaczenie
odnoœnie powi¹zañ wewnêtrznych i nie stwarza koniecznoœci
dodatkowego obci¹¿ania ulic zbiorczych w rejonie obszaru
objêtego planem. Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na to, ¿e wschodnia czêœæ dzia³ki Nr 300 po³o¿ona jest w strefie linii wysokiego napiêcia o napiêciu 2x110kV. W projekcie
planu przeznaczono tereny znajduj¹ce siê bezpoœrednio pod
lini¹ wysokiego napiêcie oraz le¿¹ce w jej strefie technicznej
i ochronnej pod zieleñ urz¹dzon¹ (ZP) oraz czêœciowo pod drogê zbiorcz¹ (1KDZ) i drogê dojazdow¹ (8KDD). W przypadku
skablowania linii, plan dopuszcza urz¹dzenie parku miejskiego
w rejonie linii i jej strefy technicznej i ochronnej.
52. Uwaga Nr 58
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych w Gminie Zielonki w bezpoœrednim s¹siedztwie z obszarem objêtym planem.
[...]*
wnieœli uwagê, która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a poprowadzenia drogi 2KDZ na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ 2KDD/
1KDD do skrzy¿owania z drog¹ 1KDZ, jak najdalej od os. £okietka
w Gminie Zielonki, tj. co najmniej o wyprostowanie ³uku drogi lub
w najlepszym wariancie skierowanie ³uku w stronê po³udniow¹,
zgodnie z rysunkiem za³¹czonym do z³o¿onej uwagi.
Zdaniem wnosz¹cej uwagê droga 2KDZ na odcinku od skrzy¿owania z droga 2KDD/1KDD do skrzy¿owania z drog¹ 1KDZ
winna przebiegaæ prosto ze wzglêdu na brak na terenie 1MW
zabudowy a zatem nie naruszy ona interesu mieszkañców.
Wygiêcie w/w drogi w ³uk w kierunku os. £okietka oznacza
ogromn¹ uci¹¿liwoœæ dla setek mieszkañców tego osiedla.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W wyniku rozpatrzenia uwagi na rysunku planu nieznacznie przesuniêto projektowana drogê klasy zbiorczej (2KDZ)
w kierunku po³udniowym, lecz nie wyprostowano ca³kowicie
³uku drogi ze wzglêdu na fakt, ¿e przebieg tej drogi zosta³ ustalony w projekcie planu optymalnie uwzglêdniaj¹c m.in. ustalenia dokumentu Studium oraz stan w³asnoœci gruntów.
53. Uwaga Nr 59
dotyczy terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami:
1KDZ, 2KDZ - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
1KP - Teren urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej - pêtla autobusowa,
1U1 -Teren zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z programem mieszkalnym tworz¹cy jeden z elementów centrum us³ug osiedlowych i obejmuj¹cy us³ugi publiczne i komercyjne, 5MW,7MW
- Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
[...]*
wnieœli uwagê, zawieraj¹c¹ 6 punktów, które dotyczy³y:
1) Zmiany klasy drogi 1KDZ na drogê KDL.
2) Zmiany klasy drogi 2KDZ na drogê KDL.
Punkt 1 i 2 uwagi uzasadniono brakiem zgodnoœci przebiegu
planowanej drogi 1KDZ z jej potencjalna kontynuacj¹ po stronie Gminy Zielonki oraz uci¹¿liwoœci¹, któr¹ niesie przedmiotowa droga dla setek mieszkañców os. £okietka.
3) Przeniesienia obszaru 1KP z pó³nocnej strony drogi 2KDZ
na po³udniow¹.
Zdaniem wnosz¹cych uwagê lokalizacja terenu 1KP jest korzystna wy³¹cznie dla mieszkañców po stronie Gminy Zielonki oraz terenów 5MW i 7MW natomiast dla mieszkañców
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po drugiej stronie drogi 2KDZ oznacza ona koniecznoœæ przekroczenia tej ruchliwej drogi.
4) Przeniesienia lokalizacji szko³y i gimnazjum z obszaru U1 do 4U1.
Zdaniem wnosz¹cych uwagê lokalizacja terenu szko³y podstawowej z gimnazjum (1U1) nie jest korzystna pod wzglêdem bezpieczeñstwa dzieci ze wzglêdu na bezpoœrednie s¹siedztwo torów kolejowych.
5) Zmiany przeznaczenia terenu 7MW na MN1 lub MN2.
6) Zmiany terenu z 5MW na MN2.
Punkt 5 i 6 uwagi uzasadniono dysonansem pomiêdzy charakterem i wysokoœci¹ zabudowy na terenie 5MW i 7MW
a zabudow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ i bliŸniacz¹ zlokalizowana po stronie Gminy Zielonki. Ponadto wnosz¹cy uwagê wyra¿a pogl¹d, ¿e naturalna granic¹ przejœcia powinna
byæ droga 2KDZ przy niskich budynkach po stronie Gminy
Zielonki oraz niskiej zabudowie mieszkalnictwa wielorodzinnego po drugiej stronie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Ustalenia Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki, a tak¿e projektu planu miejscowego miejscowoœci Zielonki zak³adaj¹ realizacjê
tzw. "Drogi Wolbromskiej". Wyznaczony w projekcie planu teren oznaczony symbolem 1KDZ jest kontynuacj¹ tej drogi
w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. Ze wzglêdu
na charakter i rangê planowanej drogi jej parametry ustalone
w projekcie planu nie mog¹ ulec zmianie.
Ad. 2)
Droga 2KDZ, ze wzglêdu na istniej¹ce zainwestowanie, nie
mo¿e mieæ swojej kontynuacji w granicach administracyjnych
Gminy Zielonki. W zwi¹zku z realizacj¹ osiedla Magnolie w Gminie Zielonki zaistnia³a koniecznoœæ skorygowania przebiegu
tej drogi (2KDZ) w taki sposób, aby w ca³oœci znalaz³a siê ona
w granicach administracyjnych Miasta Krakowa.
Ad. 3)
Teren 1KP, zgodnie z ustaleniami projektu planu, przeznaczony jest pod lokalizacjê pêtli autobusowej. W ka¿dym przypadku lokalizacji pêtli (po pó³nocnej czy po³udniowej stronie
drogi) zaistnieje koniecznoœæ przekroczenia ulicy, która zgodnie z zapisem planu przewidziana jest jako ulica jednojezdniowa szerokoœci 7 m i szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych 25 m.
Dla zapewnienia bezpiecznego przejœcia przez ulicê istnieje
mo¿liwoœæ zainstalowania sygnalizacji œwietlnej, tym bardziej,
¿e teren pod lokalizacje pêtli autobusowej zlokalizowany jest
w rejonie skrzy¿owania ulic zbiorczych 2KDZ i 1KDZ.
Ad. 4)
Na odcinku przyleg³ym do terenu szko³y linia kolejowa przebiega w g³êbokim wykopie. Lokalizacjê szko³y i sposób zagospodarowania ca³ego terenu 1U1 okreœli projekt architektoniczno-budowlany. Ca³y teren, zgodnie z wymogami dla dzia³ek szkolnych i przedszkoli, bêdzie ogrodzony. O lokalizacji szko³y
zadecydowa³y wzglêdy dotycz¹ce mo¿liwoœci przeznaczenia
na ten cel wystarczaj¹co du¿ego terenu. Teren 4U1 nie spe³nia
tego wymagania.
Ad. 5) i 6)
Na terenie bezpoœrednio s¹siaduj¹cym z obszarem objêtym planem, w granicach administracyjnych Gminy Zielonki,
zosta³a zrealizowana intensywna zabudowa jednorodzinna
o wysokoœci 2 kondygnacji z dodatkow¹ trzeci¹ kondygnacj¹
w dachu. W projekcie planu, maj¹c na uwadze m.in. w/w uwarunkowania, uwzglêdniono wniosek dotycz¹cy mo¿liwoœci re-
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alizacji zabudowy o podobnych parametrach w granicach Miasta Krakowa, na terenie s¹siaduj¹cym z Gmin¹ Zielonki. Zabudowa o takich parametrach stanowiæ bêdzie kontynuacjê ju¿
realizowanego zespo³u budynków mieszkalnych w zabudowie
wielorodzinnej (osiedle Magnolie) na terenie Gminy Zielonki
oraz bêdzie kszta³towaæ otoczenie pó³nocnej pierzei planowanej drogi zbiorczej (2KDZ).
CZÊŒÆ II
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pêkowicka - Glogera" zosta³ ponownie
wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w zakresie wprowadzonych zmian wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu, okresie od
15 paŸdziernika 2007 r. do 14 listopada 2007 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu,
tj. do dnia 28 listopada 2007 r., wp³ynê³y pisma, z których
tylko czêœæ dotyczy³a zakresu ponownie wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du czêœci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pêkowicka - Glogera", tj. zakresu zmian wprowadzonych w wyniku przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek do druku Nr 302.
Ten zakres pism, zakwalifikowany jako "uwagi" zosta³ rozpatrzony Zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Pozosta³e pisma, jako nie podlegaj¹ce rozpatrzeniu ze wzglêdów
formalnych - nie zosta³y ujête w za³¹czniku do Zarz¹dzenia
Prezydenta Miasta Krakowa. Odrêbne odpowiedzi w tym
zakresie zostaj¹ przekazane zainteresowanym.
Prezydent Miasta Krakowa rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu, ponownie wy³o¿onego do publicznego wgl¹du
w zakresie wprowadzonych zmian.
W zakresie uwag objêtych czêœci¹ II Za³¹cznika, a nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
54. Uwaga Nr 1
dotyczy terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami :
12KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
12KX - Tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹,,
5MW i 7MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
[...]*
z³o¿y³ uwagê, dotycz¹c¹ "przesuniêcia drogi 12 KDD w kierunku zachodnim". Jednoczeœnie wniós³ o wprowadzenie zmian
do ostatecznej wersji planu, polegaj¹cych na:
- usuniêciu drogi 12KDD przy jednoczesnym wprowadzeniu
drogi 10KDD,
- wprowadzeniu do planu zapisu zapewniaj¹cego mo¿liwoœæ
dojazdu do terenu 7MW poprzez zjazd wykonany na potrzeby zajezdni autobusowej 1KP.
Powy¿sze uwagi argumentowa³ m.in.:
- zbyt blisk¹ i nieekonomiczn¹ lokalizacj¹ skrzy¿owañ i dojazdów od planowanej drogi zbiorczej 2KDZ,
- nieefektywn¹ obs³ug¹ tak¹ drog¹ (12 KDD) terenu 5MW,
- pominiêciem zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej niektórych
nieruchomoœci przylegaj¹cych do drogi 2KDZ,
- niebezpieczeñstwem dla pieszych - przysz³ych mieszkañców
w terenach m.in. 5 MW (w tym dzieci), korzystaj¹cych z tej
drogi (12 KDD).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Uwaga dotyczy zmiany w projekcie planu wprowadzonej
poprawk¹ w trybie zgodnym ze Statutem Miasta Krakowa,
przyjêt¹ (przeg³osowan¹) przez Radê Miasta Krakowa. Zmiana ta polega na wprowadzeniu drogi publicznej dojazdowej
12 KDD w miejsce wczeœniejszego ci¹gu pieszego 12 KX - na
odcinku od drogi zbiorczej 2KDZ do granicy dzia³ki Nr 218/2
obr. 31 Krowodrza.
Na etapie uzgodnieñ i opiniowania (wg art. 17 pkt 7 lit.d
Ustawy) projekt planu okreœlaj¹cy m.in. zasady obs³ugi i rozwi¹zañ komunikacyjnych, w tym wyznaczon¹ na rysunku projektu planu drogê dojazdow¹ oznaczon¹ wówczas symbolem
6KDD (obecnie 12KDD), zosta³ przekazany m.in. Wójtowi Gminy Zielonki w celu zaopiniowania. W opinii (pismo znak: RA7335/
55/06, z dnia 29 sierpnia 2006 r.) Wójt Gminy Zielonki nie kwestionowa³ planowanego przebiegu drogi 6KDD, przebiegaj¹cej od skrzy¿owania z ulic¹ 2KDZ do granicy Gminy Miejskiej
Kraków z Gmin¹ Zielonki.
Na etapie wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du z³o¿ono jedn¹ uwagê, w której kwestionowano przebieg
planowanej drogi, oznaczonej wówczas symbolem 6KDD - m.in.
w zakresie przeznaczenia na ni¹ niewielkiej czêœci dzia³ki Nr 218/
2 obr. 31 Krowodrza.
W zwi¹zku z uwzglêdnieniem tej uwagi - zamiast drogi 6KDD
wprowadzono ci¹g pieszy 12KX.
Inni w³aœciciele dzia³ek, które by³y objête zasiêgiem linii rozgraniczaj¹cych terenu drogi (oznaczonej wówczas jako 6KDD)
nie wnieœli uwag, a tak¿e nie wyst¹pili - w ramach ponowionych
czynnoœci w tym zakresie (w tym tak¿e dotycz¹cym dzia³ki
Nr 218/2) - z indywidualnymi uwagami. Obecnie wprowadzona
zmiana przywraca rozwi¹zania projektu planu z jego pierwotnej edycji wy³o¿onej do publicznego wgl¹du, jednak w sposób
ograniczony - nie powoduj¹cy naruszenia dzia³ki Nr 218/2.
W odniesieniu do argumentacji zawartej w uwadze, a dotycz¹cej zbli¿enia skrzy¿owañ podrzêdnych (klasyfikacyjnie) dróg
publicznych z projektowan¹ drog¹ zbiorcz¹ 2KDZ, nale¿y wyjaœniæ, ¿e status takiego skrzy¿owania posiada w przedmiotowym
rejonie jedynie droga dojazdowa objêta zmian¹ projektu planu
(tj. 12KDD). Jej skrzy¿owanie z drog¹ 2KDZ zosta³o wczeœniej
uzgodnione z jednostk¹ organizacyjn¹ sprawuj¹c¹ zarz¹d (wówczas - Krakowski Zarz¹d Dróg). Pozosta³e - istniej¹ce zjazdy
(w tym obs³uguj¹ce teren 1KP), a tak¿e mo¿liwe do dopuszczenia w przysz³oœci - bêd¹ mieæ status ograniczony i nie stanowi¹
"skrzy¿owañ" w rozumieniu przepisów odrêbnych.
W zakresie bezpieczeñstwa ruchu pieszego - ulica dojazdowa oznaczona symbolem 12KDD, wg zapisów projektu planu
ma mieæ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, co pozwala na realizacjê nie tylko 2 pasów ruchu, ale równie¿ obustronnych chodników umo¿liwiaj¹cych bezpieczn¹ komunikacjê piesz¹ - m.in. dla przysz³ych mieszkañców zabudowy w terenach 5MW i 7MW.
55. Uwaga Nr 2
dotyczy terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami :
12KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
12KX - Tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹,,
5MW i 7MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ "przesuniêcia drogi 12 KDD w kierunku zachodnim". Jednoczeœnie wniós³ o wprowadzenie zmian
do ostatecznej wersji planu, polegaj¹cych na:
- usuniêciu drogi 12KDD przy jednoczesnym wprowadzeniu
drogi 10KDD,
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- wprowadzeniu do planu zapisu zapewniaj¹cego mo¿liwoœæ
dojazdu do terenu 7MW poprzez zjazd wykonany na potrzeby zajezdni autobusowej 1KP.
Powy¿sze uwagi argumentowa³ m.in.:
- zbyt blisk¹ i nieekonomiczn¹ lokalizacj¹ skrzy¿owañ i dojazdów od planowanej drogi zbiorczej 2KDZ,
- nieefektywn¹ obs³ug¹ tak¹ drog¹ (12 KDD) terenu 5MW,
- pominiêciem zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej niektórych
nieruchomoœci przylegaj¹cych do drogi 2KDZ,
- niebezpieczeñstwem dla pieszych - przysz³ych mieszkañców
w terenach m.in. 5 MW (w tym dzieci), korzystaj¹cych z tej
drogi (12 KDD).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga dotyczy zmiany w projekcie planu wprowadzonej
poprawk¹ w trybie zgodnym ze Statutem Miasta Krakowa,
przyjêt¹ (przeg³osowan¹) przez Radê Miasta Krakowa. Zmiana ta polega na wprowadzeniu drogi publicznej dojazdowej
12 KDD w miejsce wczeœniejszego ci¹gu pieszego 12 KX - na
odcinku od drogi zbiorczej 2KDZ do granicy dzia³ki Nr 218/2
obr. 31 Krowodrza.
Na etapie uzgodnieñ i opiniowania (wg art. 17 pkt 7 lit.d
Ustawy) projekt planu okreœlaj¹cy m.in. zasady obs³ugi i rozwi¹zañ komunikacyjnych, w tym wyznaczon¹ na rysunku projektu planu drogê dojazdow¹ oznaczon¹ wówczas symbolem
6KDD (obecnie 12KDD), zosta³ przekazany m.in. Wójtowi Gminy Zielonki w celu zaopiniowania. W opinii (pismo znak: RA7335/
55/06, z dnia 29 sierpnia 2006 r.) Wójt Gminy Zielonki nie kwestionowa³ planowanego przebiegu drogi 6KDD, przebiegaj¹cej od skrzy¿owania z ulic¹ 2KDZ do granicy Gminy Miejskiej
Kraków z Gmin¹ Zielonki.
Na etapie wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du z³o¿ono jedn¹ uwagê, w której kwestionowano przebieg
planowanej drogi, oznaczonej wówczas symbolem 6KDD - m.in.
w zakresie przeznaczenia na ni¹ niewielkiej czêœci dzia³ki Nr 218/
2 obr. 31 Krowodrza.
W zwi¹zku z uwzglêdnieniem tej uwagi - zamiast drogi 6KDD
wprowadzono ci¹g pieszy 12KX.
Inni w³aœciciele dzia³ek, które by³y objête zasiêgiem linii rozgraniczaj¹cych terenu drogi (oznaczonej wówczas jako 6KDD)
nie wnieœli uwag, a tak¿e nie wyst¹pili - w ramach ponowionych
czynnoœci w tym zakresie (w tym tak¿e dotycz¹cym dzia³ki
Nr 218/2) - z indywidualnymi uwagami. Obecnie wprowadzona
zmiana przywraca rozwi¹zania projektu planu z jego pierwotnej
edycji wy³o¿onej do publicznego wgl¹du, jednak w sposób ograniczony - nie powoduj¹cy naruszenia dzia³ki Nr 218/2.
W odniesieniu do argumentacji zawartej w uwadze, a dotycz¹cej zbli¿enia skrzy¿owañ podrzêdnych (klasyfikacyjnie) dróg
publicznych z projektowan¹ drog¹ zbiorcz¹ 2KDZ, nale¿y wyjaœniæ, ¿e status takiego skrzy¿owania posiada w przedmiotowym
rejonie jedynie droga dojazdowa objêta zmian¹ projektu planu
(tj. 12 KDD). Jej skrzy¿owanie z drog¹ 2KDZ zosta³o wczeœniej
uzgodnione z jednostk¹ organizacyjn¹ sprawuj¹c¹ zarz¹d (wówczas - Krakowski Zarz¹d Dróg). Pozosta³e - istniej¹ce zjazdy
(w tym obs³uguj¹ce teren 1KP), a tak¿e mo¿liwe do dopuszczenia w przysz³oœci - bêd¹ mieæ status ograniczony i nie stanowi¹
"skrzy¿owañ" w rozumieniu przepisów odrêbnych.
W zakresie bezpieczeñstwa ruchu pieszego - ulica dojazdowa oznaczona symbolem 12KDD, wg zapisów projektu planu
ma mieæ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, co pozwala na realizacjê nie tylko 2 pasów ruchu, ale równie¿ obustronnych chodników umo¿liwiaj¹cych bezpieczn¹ komunika-
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cjê piesz¹ - m.in. dla przysz³ych mieszkañców zabudowy w terenach 5MW i 7MW.
56. Uwaga Nr 3
dotyczy terenów s¹siaduj¹cych z Gmin¹ Zielonki, oznaczonych
w projekcie planu symbolami:
5MW i 7MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
12KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
12KX - Tereny wydzielonych ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹
zieleni¹,
[...]*
z³o¿y³ uwagê, w której podtrzymuje poprzednio wniesione
uwagi do planu pismami:
- z dnia 12 paŸdziernika 2005 r., znak: RA 7335-42/05,
- z dnia 23 sierpnia 2006 r., znak: RA 7335/55/06,
- z dnia 14 listopada 2006 r., znak: RA 7335/55/06,
- w zakresie dotycz¹cym w szczególnoœci nawi¹zania formami
i parametrami zagospodarowania terenów w Gminie Miejskiej Kraków do zagospodarowania i zabudowy w Gminie
Zielonki, a tak¿e - w zakresie zgodnoœci projektu planu z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Pismo Wójta Gminy Zielonki tylko poœrednio dotyczy zmian
wprowadzonych w projekcie planu, podlegaj¹cych ponowieniu czynnoœci planistycznych, w tym wy³o¿eniu projektu planu
do publicznego wgl¹du oraz wnoszenia i rozpatrzenia uwag do
projektu planu.
Wy³¹cznie w zakresie dotycz¹cym rozwi¹zañ projektu planu
w terenie oznaczonym jako 5MW (w którym wprowadzono
zmiany przyjête przez Radê Miasta Krakowa) pismo mo¿na uznaæ
za uwagê dotycz¹c¹ poœrednio - zmian wprowadzonych do projektu planu, w zakresie podlegaj¹cym ponowieniu czynnoœci,
w tym wy³o¿eniu projektu planu do publicznego wgl¹du oraz
wnoszeniu i rozpatrywaniu uwag. Tak¿e (poœrednio) mo¿na
uznaæ, ¿e pismo dotyczy tego terenu w zakresie kwestionowanej zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
jako jednego z terenów przyleg³ych do obszaru Gminy Zielonki.
W wyniku przyjêtej przez Radê Miasta Krakowa poprawki
zosta³y wprowadzone w terenie 5MW zmiany w zakresie:
- wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oœci
8m od granicy planu (tj. od granicy administracyjnej Gminy
Miejskiej Kraków),
- obni¿enia wysokoœci zabudowy do 12m do kalenicy dachu
(poprzednio 13m),
- podniesienia wskaŸnika powierzchni zabudowy na 0,4 (poprzednio 0,3).
Zmiany te doprowadzaj¹ do:
- zdystansowania terenów zabudowy w terenach 5MW od terenów zabudowy w Gminie Zielonki,
- dostosowania parametrów i wskaŸników zabudowy w terenie 5MW do podobnych - w Gminie Zielonki.
Przyjête po wprowadzonych zmianach (a tak¿e wczeœniejsze)
rozwi¹zania i ustalenia projektu planu nie naruszaj¹ zgodnoœci
ze Studium. Ponadto odpowiadaj¹ (w terenach przyleg³ych do
Gminy Zielonki) regulacjom przyjêtym w uchwalonym i obowi¹zuj¹cym "miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 06 w granicach administracyjnych miejscowoœci Zielonki", w którym dla terenów
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przyleg³ych do granicy administracyjnej z Gmin¹ Miejsk¹ Kraków (tj. m.in. przyleg³ych do terenów 5MW) ustalono tereny:
- MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) o wysokoœci zabudowy maks. do 9 m i wskaŸniku zabudowy terenu do 40% (0,4);
- MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) o wysokoœci zabudowy maks. do 12 m i wskaŸniku zabudowy terenu do 45% (0,45).
Zatem, nie znajduje uzasadnienia kwestionowanie braku nawi¹zania w zakresie charakteru, form, parametrów i wskaŸników zagospodarowania terenów i zabudowy w projekcie planu - do s¹siednich, po³o¿onych w Gminie Zielonki.
57. Uwaga Nr 4
dotyczy terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami:
5MW i 7MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
[...]*
z³o¿y³ uwagê, która dotyczy usuniêcia niezgodnoœci ze Studium projektu mpzp "Pêkowicka - Glogera" na terenach 5MW
i 7MW, w zakresie:
1) Intensywnoœci zabudowy dla terenów 5MW i 7MW, które
w Studium nale¿¹ do kategorii MN i znajduj¹ siê poza stref¹
miejsk¹, Studium okreœla, ¿e wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 0,4. Aktualny projekt planu pozwala na zabudowê 2,25 razy bardziej intensywn¹ od tej dopuszczonej w Studium dla terenów 7MW, a dla terenów 5MW
pozwala na zabudowê 3 razy intensywniejsz¹ ni¿ w studium.
Wnioskuje o wprowadzenie do projektu planu definicji wskaŸnika intensywnoœci zabudowy w rozumieniu Studium oraz
o dodanie do paragrafu okreœlaj¹cego parametry i wskaŸniki
zabudowy na terenach 5MW i 7MW (tj. §7, punkt 3 podpunkt
1) nastêpuj¹cego zapisu: "na terenach 5MW i 7MW wskaŸnik
intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 0,4".
2) Zasad kszta³towania elewacji - Studium dla kategorii terenów MN okreœla "… wysokoœæ zabudowy - 8 m do najwy¿szego gzymsu i 13 m do kalenicy". Zwraca uwagê, ¿e w projekcie
mpzp "Pêkowicka - Glogera" brak jest zapisu dotycz¹cego
gzymsu. Wnioskuje o wprowadzenie do projektu planu w paragrafie okreœlaj¹cym parametry i wskaŸniki zabudowy dla
terenów 5MW i 7MW (tj. §7, punkt 3 podpunkt 1) zapisu: "na
terenach 5MW i 7MW wysokoœæ najwy¿szego gzymsu nie
mo¿e przekroczyæ 8 m".
3) Ustaleñ zakresu i warunków zmiany ukszta³towania terenu zwraca uwagê, ¿e w projekcie mpzp "Pêkowicka - Glogera"
brak jest zapisów dotycz¹cych ukszta³towania terenu. Zaznacza, ¿e w bezpoœrednim s¹siedztwie terenów 5MW i 7MW, na
terenie os. £okietka w Zielonkach znajduje siê niska zabudowa jednorodzinna. Brak uregulowañ w zakresie ukszta³towania terenu w aktualnej wersji planu pozwala na swobodne
podnoszenie poziomu terenu. Zwraca uwagê, ¿e istnieje realne zagro¿enie wzrostu zacienienia dzia³ek mieszkañców os.
£okietka oraz mo¿e doprowadziæ do zalewania dzia³ek przez
wody opadowe. Wnioskuje o wprowadzenie do projektu nastêpuj¹cego zapisu: "Na terenach 5MW i 7MW dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podniesienia poziomu terenu do 0,5 m powy¿ej
œredniego poziomu gruntu rodzimego na obszarze objêtym
danym zamierzeniem inwestycyjnym o ile nie doprowadzi to
do zmiany stosunków wodnych na dzia³kach s¹siednich".
4) Kierunku zagospodarowania terenu. Zabudowa ustalona
w projekcie planu to zabudowa wielorodzinna, a nie jednorodzinna. Ponadto parametry tej zabudowy w ¿adnym wypadku nie nawi¹zuj¹ gabarytem i form¹ do s¹siaduj¹cej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na terenie os. £okiet-
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ka. Wnioskuje o wprowadzenie do projektu planu poprawek
uwzglêdniaj¹cych zapisy Studium, tzn.: dopuszczenie na terenach oznaczonych aktualnie jako 5MW i 7MW wy³¹cznie
zabudowy jednorodzinnej tj. bez dopuszczenia zabudowy
wielorodzinnej w ¿adnym przypadku; w formie i gabarycie
nawi¹zuj¹cej do zabudowy jednorodzinnej po stronie os. £okietka tj. o wysokoœci zabudowy zbli¿onej do 10 m oraz wyraŸnie spadzistych dachach.
5) Ponadto informuje, ¿e mieszkañcy s¹ gotowi do ustêpstw
w stosunku do terenów 5MW i 7MW dotycz¹cych: zgody
na zwiêkszenie wskaŸnika powierzchni zabudowy z 0,25
(obowi¹zuj¹cego dla MN1) do 0,3 (obowi¹zuj¹cego dla
MN2), zgody na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej z 40 % (obowi¹zuj¹cego dla MN1) do 35 % (obowi¹zuj¹cego dla MN2), zgody na zwiêkszenie ³¹cznej powierzchni
terenów zwi¹zanych z dopuszczalnym przeznaczeniem z 25
% (obowi¹zuj¹cego dla MN1) do 35 % (obowi¹zuj¹cego dla
MN2), zgody na lokalizacjê budynków o wysokoœci 11 m tj.
o 1 m wy¿ej ni¿ praktycznie wszystkie domy jednorodzinne
przylegaj¹ce do terenów aktualnie oznaczonych przez 5MW
i 7MW, zgody na dopuszczenie lokalizacji parkingów na terenach aktualnie oznaczonych przez 5MW i 7MW, zgody na
dopuszczenie zabudowy szeregowej.
6) Mieszkañcy akceptuj¹ zmianê przeznaczenia terenów aktualnie oznaczonych jako 5MW i 7MW na MN2 pod warunkiem jednoczesnego wprowadzenia do planu nastêpuj¹cych korekt dla tych terenów (w stosunku do bie¿¹cych ustaleñ dla kategorii MN2): zostan¹ wprowadzone poprawki
usuwaj¹ce wszystkie niezgodnoœci ze Studium, które opisano wy¿ej, zostanie ca³kowicie wyeliminowana mo¿liwoœæ
zabudowy wielorodzinnej i atrialnej, nachylenie po³aci dachu bêdzie wynosiæ 45° z tolerancj¹ 10° (tj. jak w MN1).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wy³¹cznie w zakresie dotycz¹cym rozwi¹zañ projektu planu w terenie oznaczonym jako 5MW (w którym wprowadzono
zmiany przyjête przez Radê Miasta Krakowa) pismo mo¿na
uznaæ za uwagê dotycz¹c¹ - poœrednio - zmian wprowadzonych do projektu planu, w zakresie podlegaj¹cym ponowieniu
czynnoœci, w tym wy³o¿eniu projektu planu do publicznego
wgl¹du oraz wnoszeniu i rozpatrywaniu uwag. Tak¿e (poœrednio) mo¿na uznaæ, ¿e pismo dotyczy tego terenu w zakresie
kwestionowanej zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa, jako jednego z terenów przyleg³ych do obszaru Gminy Zielonki.
W wyniku przyjêtej przez Radê Miasta Krakowa poprawki
zosta³y wprowadzone w terenie 5MW zmiany w zakresie:
- wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oœci
8 m od granicy planu (tj. od granicy administracyjnej Gminy
Miejskiej Kraków),
- obni¿enia wysokoœci zabudowy do 12 m do kalenicy dachu
(poprzednio 13 m),
- podniesienia wskaŸnika powierzchni zabudowy na 0,4 (poprzednio 0,3).
Zmiany te doprowadzaj¹ do:
- zdystansowania terenów zabudowy w terenach 5MW od terenów zabudowy w Gminie Zielonki,
- dostosowania parametrów i wskaŸników zabudowy w terenie 5MW do podobnych - w Gminie Zielonki.
Oczekiwanie, aby w projekcie planu miejscowego pos³ugiwaæ
siê takimi samymi definicjami i parametrami jak w Studium
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(w tym dok³adnie przenosiæ granice obszarów okreœlonych
w Studium jako terenów ustalanych w planie miejscowym)
jest bezzasadne. Oczywiste jest, ¿e dokumenty te ró¿ni¹ siê
zasadniczo. Studium - dokument kierunkowy - o wysokim stopniu generalizacji ustaleñ, stosowany i interpretowany wy³¹cznie w skali, w jakiej zosta³ uchwalony (tj. 1:25000). Plan miejscowy - akt prawa miejscowego - realizuj¹cy nie tylko kierunki
i zasady zagospodarowania okreœlone w studium, lecz tak¿e
uwzglêdniaj¹cy inne, formalne, merytoryczne i faktyczne uwarunkowania okreœlone m.in. w art. 1 ust. 2 Ustawy, w zakresie
wskazanym w art. 15 Ustawy, w sposób uregulowany przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
¯¹danie, aby charakter, forma (rodzaj) zabudowy mieszkaniowej oraz jej parametry i wskaŸniki dotycz¹ce zagospodarowania terenów w obszarze planu (w s¹siedztwie Gminy Zielonki)
by³y zgodne z regulacjami i przes¹dzeniami w tym zakresie
w przyleg³ych terenach Gminy Zielonki - nie znajduje uzasadnienia formalnego. Ustalanie przeznaczenia terenów, a w tym
regulacji dotycz¹cych zasad ich zagospodarowania i kszta³towania form zabudowy nale¿y do uprawnieñ Gminy.
Przyjête po wprowadzonych zmianach (a tak¿e wczeœniejsze) rozwi¹zania i ustalenia projektu planu nie naruszaj¹ ich zgodnoœci ze Studium. Ponadto odpowiadaj¹ (w terenach przyleg³ych
do Gminy Zielonki) regulacjom przyjêtym w uchwalonym i obowi¹zuj¹cym "miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 06 w granicach administracyjnych miejscowoœci Zielonki", w którym dla terenów przyleg³ych do granicy administracyjnej z Gmin¹ Miejsk¹ Kraków (tj.
m.in. przyleg³ych do terenów 5MW) ustalono tereny:
- MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) o wysokoœci zabudowy maks. do 9 m i wskaŸniku zabudowy terenu do 40% (0,4);
- MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) o wysokoœci zabudowy maks. do 12 m i wskaŸniku zabudowy terenu do 45% (0,45).
Zatem nie znajduje uzasadnienia kwestionowanie braku nawi¹zania w zakresie charakteru, form, parametrów i wskaŸników zagospodarowania terenów i zabudowy w projekcie planu - do s¹siednich, po³o¿onych w Gminie Zielonki.
58. Uwaga Nr 5
dotyczy terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami:
5MW i 7MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
[...]*
z³o¿y³ uwagê, która dotyczy usuniêcia niezgodnoœci ze Studium projektu mpzp "Pêkowicka - Glogera" na terenach 5MW
i 7MW, w zakresie:
1) Intensywnoœci zabudowy dla terenów 5MW i 7MW, które
w Studium nale¿¹ do kategorii MN i znajduj¹ siê poza stref¹
miejsk¹, Studium okreœla, ¿e wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 0,4. Aktualny projekt planu pozwala na zabudowê 2,25 razy bardziej intensywn¹ od tej dopuszczonej w Studium dla terenów 7MW, a dla terenów 5MW
pozwala na zabudowê 3 razy intensywniejsz¹ ni¿ w studium.
Wnioskuje o wprowadzenie do projektu planu definicji wskaŸnika intensywnoœci zabudowy w rozumieniu Studium oraz
o dodanie do paragrafu okreœlaj¹cego parametry i wskaŸniki
zabudowy na terenach 5MW i 7MW (tj. §7, punkt 3 podpunkt
1) nastêpuj¹cego zapisu: "na terenach 5MW i 7MW wskaŸnik
intensywnoœci zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 0,4".
2) Zasad kszta³towania elewacji - Studium dla kategorii terenów MN okreœla "… wysokoœæ zabudowy - 8 m do najwy¿-
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szego gzymsu i 13 m do kalenicy". Zwraca uwagê, ¿e w projekcie mpzp "Pêkowicka - Glogera" brak jest zapisu dotycz¹cego gzymsu.
Wnioskuje o wprowadzenie do projektu planu w paragrafie okreœlaj¹cym parametry i wskaŸniki zabudowy dla terenów 5MW i 7MW (tj. §7, punkt 3 podpunkt 1) zapisu: "na
terenach 5MW i 7MW wysokoœæ najwy¿szego gzymsu nie
mo¿e przekroczyæ 8 m".
3) Ustaleñ zakresu i warunków zmiany ukszta³towania terenu
- zwraca uwagê, ¿e w projekcie mpzp "Pêkowicka - Glogera"
brak jest zapisów dotycz¹cych ukszta³towania terenu.
Zaznacza, ¿e w bezpoœrednim s¹siedztwie terenów 5MW
i 7MW, na terenie os. £okietka w Zielonkach znajduje siê
niska zabudowa jednorodzinna. Brak uregulowañ w zakresie ukszta³towania terenu w aktualnej wersji planu pozwala na swobodne podnoszenie poziomu terenu. Zwraca uwagê, ¿e istnieje realne zagro¿enie wzrostu zacienienia dzia³ek mieszkañców os. £okietka oraz mo¿e doprowadziæ do
zalewania dzia³ek przez wody opadowe. Wnioskuje o wprowadzenie do projektu nastêpuj¹cego zapisu: "Na terenach
5MW i 7MW dopuszcza siê mo¿liwoœæ podniesienia poziomu terenu do 0,5 m powy¿ej œredniego poziomu gruntu
rodzimego na obszarze objêtym danym zamierzeniem inwestycyjnym o ile nie doprowadzi to do zmiany stosunków
wodnych na dzia³kach s¹siednich".
4) Kierunku zagospodarowania terenu. Zabudowa ustalona
w projekcie planu to zabudowa wielorodzinna, a nie jednorodzinna. Ponadto parametry tej zabudowy w ¿adnym wypadku nie nawi¹zuj¹ gabarytem i form¹ do s¹siaduj¹cej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na terenie os. £okietka. Wnioskuje o wprowadzenie do projektu planu poprawek
uwzglêdniaj¹cych zapisy Studium, tzn.: dopuszczenie na terenach oznaczonych aktualnie jako 5MW i 7MW wy³¹cznie
zabudowy jednorodzinnej tj. bez dopuszczenia zabudowy
wielorodzinnej w ¿adnym przypadku; w formie i gabarycie
nawi¹zuj¹cej do zabudowy jednorodzinnej po stronie os.
£okietka tj. o wysokoœci zabudowy zbli¿onej do 10 m oraz
wyraŸnie spadzistych dachach.
5) Ponadto informuje, ¿e mieszkañcy s¹ gotowi do ustêpstw
w stosunku do terenów 5MW i 7MW dotycz¹cych: zgody na
zwiêkszenie wskaŸnika powierzchni zabudowy z 0,25 (obowi¹zuj¹cego dla MN1) do 0,3 (obowi¹zuj¹cego dla MN2),
zgody na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej
z 40 % (obowi¹zuj¹cego dla MN1) do 35 % (obowi¹zuj¹cego
dla MN2), zgody na zwiêkszenie ³¹cznej powierzchni terenów zwi¹zanych z dopuszczalnym przeznaczeniem z 25 %
(obowi¹zuj¹cego dla MN1) do 35 % (obowi¹zuj¹cego dla
MN2), zgody na lokalizacjê budynków o wysokoœci 11 m tj.
o 1 m wy¿ej ni¿ praktycznie wszystkie domy jednorodzinne
przylegaj¹ce do terenów aktualnie oznaczonych przez 5MW
i 7MW, zgody na dopuszczenie lokalizacji parkingów na terenach aktualnie oznaczonych przez 5MW i 7MW, zgody na
dopuszczenie zabudowy szeregowej.
6) Mieszkañcy akceptuj¹ zmianê przeznaczenia terenów aktualnie oznaczonych jako 5MW i 7MW na MN2 pod warunkiem jednoczesnego wprowadzenia do planu nastêpuj¹cych
korekt dla tych terenów (w stosunku do bie¿¹cych ustaleñ
dla kategorii MN2): zostan¹ wprowadzone poprawki usuwaj¹ce wszystkie niezgodnoœci ze Studium, które opisano
wy¿ej, zostanie ca³kowicie wyeliminowana mo¿liwoœæ zabudowy wielorodzinnej i atrialnej, nachylenie po³aci dachu
bêdzie wynosiæ 45° z tolerancj¹ 10° (tj. jak w MN1).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Wy³¹cznie w zakresie dotycz¹cym rozwi¹zañ projektu planu w terenie oznaczonym jako 5MW (w którym wprowadzono
zmiany przyjête przez Radê Miasta Krakowa) pismo mo¿na
uznaæ za uwagê dotycz¹c¹ - poœrednio - zmian wprowadzonych do projektu planu, w zakresie podlegaj¹cym ponowieniu
czynnoœci, w tym wy³o¿eniu projektu planu do publicznego
wgl¹du oraz wnoszeniu i rozpatrywaniu uwag. Tak¿e (poœrednio) mo¿na uznaæ, ¿e pismo dotyczy tego terenu w zakresie
kwestionowanej zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa, jako jednego z terenów przyleg³ych do obszaru Gminy Zielonki.
W wyniku przyjêtej przez Radê Miasta Krakowa poprawki
zosta³y wprowadzone w terenie 5MW zmiany w zakresie:
- wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oœci
8 m od granicy planu (tj. od granicy administracyjnej Gminy
Miejskiej Kraków),
- obni¿enia wysokoœci zabudowy do 12 m do kalenicy dachu
(poprzednio 13 m),
- podniesienia wskaŸnika powierzchni zabudowy na 0,4 (poprzednio 0,3).
Zmiany te doprowadzaj¹ do:
- zdystansowania terenów zabudowy w terenach 5MW od terenów zabudowy w Gminie Zielonki,
- dostosowania parametrów i wskaŸników zabudowy w terenie 5MW do podobnych - w Gminie Zielonki.
Oczekiwanie, aby w projekcie planu miejscowego pos³ugiwaæ siê
takimi samymi definicjami i parametrami jak w Studium (w tym
dok³adnie przenosiæ granice obszarów okreœlonych w Studium jako
terenów ustalanych w planie miejscowym) jest bezzasadne. Oczywiste jest, ¿e dokumenty te ró¿ni¹ siê zasadniczo. Studium - dokument kierunkowy - o wysokim stopniu generalizacji ustaleñ, stosowany i interpretowany wy³¹cznie w skali, w jakiej zosta³ uchwalony (tj. 1:25000). Plan miejscowy - akt prawa miejscowego - realizuj¹cy nie tylko kierunki i zasady zagospodarowania okreœlone w studium, lecz tak¿e uwzglêdniaj¹cy inne, formalne, merytoryczne i faktyczne uwarunkowania okreœlone m.in. w art. 1 ust. 2 Ustawy,
w zakresie wskazanym w art. 15 Ustawy, w sposób uregulowany
przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
¯¹danie, aby charakter, forma (rodzaj) zabudowy mieszkaniowej oraz jej parametry i wskaŸniki dotycz¹ce zagospodarowania terenów w obszarze planu (w s¹siedztwie Gminy Zielonki) by³y zgodne z regulacjami i przes¹dzeniami w tym zakresie w przyleg³ych terenach Gminy Zielonki - nie znajduje
uzasadnienia formalnego. Ustalanie przeznaczenia terenów,
a w tym regulacji dotycz¹cych zasad ich zagospodarowania
i kszta³towania form zabudowy nale¿y do uprawnieñ Gminy.
Przyjête po wprowadzonych zmianach (a tak¿e wczeœniejsze) rozwi¹zania i ustalenia projektu planu nie naruszaj¹ ich zgodnoœci ze Studium. Ponadto odpowiadaj¹ (w terenach przyleg³ych
do Gminy Zielonki) regulacjom przyjêtym w uchwalonym i obowi¹zuj¹cym "miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 06 w granicach administracyjnych miejscowoœci Zielonki", w którym dla terenów przyleg³ych do granicy administracyjnej z Gmin¹ Miejsk¹ Kraków (tj.
m.in. przyleg³ych do terenów 5MW) ustalono tereny:
- MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) o wysokoœci zabudowy maks. do 9 m i wskaŸniku zabudowy terenu do 40% (0,4);
- MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) o wysokoœci zabudowy maks. do 12 m i wskaŸniku zabudowy terenu do 45% (0,45).
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Zatem nie znajduje uzasadnienia kwestionowanie braku nawi¹zania w zakresie charakteru, form, parametrów i wskaŸników zagospodarowania terenów i zabudowy w projekcie planu - do s¹siednich, po³o¿onych w Gminie Zielonki.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Radwan - Ballada
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXXII/424/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 stycznia 2008 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA, DOTYCZ¥CE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU PÊKOWICKA - GLOGERA
I. Inwestycje infrastruktury technicznej
objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym charakterystyka
rozwi¹zañ i zasady obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej
obszaru "Pêkowicka-Glogera", zosta³y okreœlone w ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj.
w uchwale w sprawie uchwalenia planu, w tym w czêœci graficznej planu, stanowi¹cej integraln¹ czêœæ uchwa³y. W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej Kraków
zapisano w planie nastêpuj¹ce inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) budowê nowej ulicy klasy Z, jednojezdniowej, lub alternatywnie dwujezdniowej, tzw. drogi Wolbromskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ, przebiegaj¹cej od po³udniowej (rejon ul. Piaszczystej) do pó³nocnej
granicy obszaru objêtego planem, równolegle do linii
wysokiego napiêcia;
2) budowê nowej ulicy klasy Z, jednojezdniowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDZ, przebiegaj¹cej
od zachodniej granicy obszaru objêtego planem, przez
skrzy¿owanie z ul. £okietka, do planowanego skrzy¿owania z drog¹ Wolbromsk¹ (wchodz¹cej w sk³ad zachodniego odcinka miêdzydzielnicowego po³¹czenia ul. Weissa - ul. Banacha);
3) budowê nowej ulicy klasy Z, jednojezdniowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDZ, przebiegaj¹cej
od planowanego skrzy¿owania z drog¹ Wolbromsk¹,
przez skrzy¿owanie z ul. Glogera, do wschodniej granicy
planu (wchodz¹cej w sk³ad wschodniego odcinka miêdzydzielnicowego po³¹czenia ul. Weissa - ul. Banacha);
4) budowê nowej ulicy klasy L, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDL, wraz z wydzielonym ci¹giem pieszym z zieleni¹ towarzysz¹c¹ (2 - 5 KX), przebiegaj¹cymi od skrzy¿owania ulic £okietka i Jordanowskiej do planowanego skrzy¿owania dróg 1 KDZ i 3 KDZ;
5) rozbudowê ul. Pêkowickiej w klasie L na odcinkach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 KDL i 7 KDL;
6) budowê nowej ulicy klasy L, oznaczonej na rysunku
planu symbolem 8 KDL, przebiegaj¹cej od planowanego skrzy¿owania dróg 1 KDZ i 2 KDZ do skrzy¿owania z ul. Glogera;
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7) budowê nowych dróg klasy D, dla udostêpnienia terenów przeznaczonych do zainwestowania w budownictwo mieszkaniowe i us³ugi;
8) realizacjê wydzielonej œcie¿ki rowerowej prowadz¹cej od
skrzy¿owania z ul. £okietka, wzd³u¿ torów kolejowych i dalej,
równolegle do ul. Pêkowickiej, do granicy z Gmin¹ Zielonki;
9) realizacjê parkingów w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KS i 2 KS;
10) realizacjê pêtli autobusowej zlokalizowanej w pó³nocnej
czêœci obszaru objêtego planem, w terenie 1 KP;
11) inwestycje komunikacyjne obejmuj¹ równie¿ urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, œcie¿ki rowerowe, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem, oraz urz¹dzenia i obiekty zabezpieczaj¹ce przed oddzia³ywaniem na tereny s¹siednie.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê, obejmuj¹ca:
a) realizacjê dwustronnego zasilania w wodê poprzez
planowane spiêcie wodoci¹giem ø 200 mm sieci wodoci¹gowej zlokalizowanej przy ul. £okietka (ø 250
mm) z wodoci¹giem w rejonie ul. Glogera (ø 200
mm), prowadzonej wzd³u¿ planowanej drogi zbiorczej 2 KDZ i lokalnej 8 KDL w pó³nocnej czêœci obszaru oraz ruroci¹gami o œrednicach ø100 i ø150
wzd³u¿ planowanych dróg lokalnych,
b) realizacjê rozprowadzaj¹cej sieci osiedlowej wzd³u¿
ulic dojazdowych i wewnêtrznych wyznaczonych
w planie, oznaczonych symbolami: KDD i KDW;
2) Odprowadzanie œcieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji, obejmuj¹ca:
a) realizacje przed³u¿enia kana³u kanalizacji rozdzielczej uk³adu centralnego do istniej¹cej i planowanej
kanalizacji ogólnosp³awnej w ul. Bia³opr¹dnickiej
i ul. Pasteura (poza obszarem planu),
b) modernizacjê istniej¹cej kanalizacji i budowê nowej
sieci kanalizacyjnej wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych,
c) realizacjê kanalizacji opadowej wzd³u¿ projektowanych ulic, wyznaczonych na rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami: 1 KDZ, 3 KDZ, 3 KDL, 4 KDL, 8
KDL, 8 KDD, 2 KDX;
d) realizacjê kanalizacji sanitarnej wzd³u¿ istniej¹cych
i projektowanych ulic wyznaczonych na rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami: 2 KDZ, 3 KDZ, 3 KDL, 4
KDL, 5 KDL, 8 KDL, 1 KDD, 2 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9
KDD, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 8KDW, 10 KDW.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) wydatki z bud¿etu miasta;
2) wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) œrodków zewnêtrznych (w tym dotacji, kredytów i po¿yczek);
3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa
publiczno-prywatnego.
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III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji
nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne w³aœciwe w sprawach przygotowania
i realizacji tych inwestycji.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ w³aœciwe w tych sprawach
miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji
z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane
"programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
(MPWiK S.A.) wraz z programem "woda dla wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi
w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego Rozstrzygniêcia.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Radwan - Ballada
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